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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000958-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

MARIA SONIA MONCOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

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

apresentada sob Id 15253919; II) intimar a Parte Autora para 

manifestar-se, ao teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001673-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

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

Correspondência Devolvida sob Id 15272567, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001126-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SALOMAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FERNANDES DE LIMA (RÉU)

ELISANGELA ALONCO DOS REIS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes para manifestação acerca dos 

Estudos Sociais sob Id 14386548 e 15277531, no prazo de 15 (quinze) 

dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141146 Nr: 3596-32.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cleudemir Mulizine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karlony Augusto de Arruda Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogado, para que recolha a Diligência do Sr. Oficial de Justiça, com 

vistas ao cumprimento da Carta Precatória expedida para a Comarca de 

Cuiabá (Número do Processo: 4302-39.2018.811.0041 - Código 1288023), 

mediante expedição de Guia no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br, apresentando comprovante de pagamento 

diretamente nos autos deprecados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de devolução da Missiva ao teor do Art. 390 da CNGC.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108547 Nr: 3992-14.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Henrique

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

documento, fls 113/115, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132723 Nr: 6656-47.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karlene Ribeiro Moraes

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

OAB:20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça encartada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158604 Nr: 5338-58.2017.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quenedi Camara da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assis Gurgacz, Eucatur Empresa União 

Cascavel de Transportes e Turismo Ltda, UNEP Transportes LTDA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39549/PR, Christiane Massaro Lohmann - OAB:25.044/PR, 

GABRIEL SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, JÔNATAS CASALLI BETTO 

- OAB:47789, Ramiro de Lima Dias - OAB:12504/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 561,19 (quinhentos e sessenta e um reais 

com dezenove centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folha 30/31. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 147,79 (cento e quarenta e sete reais 

com setenta e nove Centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003199-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK FAVERO SERRA (AUTOR(A))

AARAO LINCOLN SICUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDRIELE DE SOUZA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1003199-82.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

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

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

autora acerca da decisão de ID. 15167552, com audiência de conciliação 

designada para o dia 8 de novembro de 2018, às 13h00, a ser realizada 

no CEJUSC desta Comarca, bem como, para que providencie o 

comparecimento da parte autora à audiência designada. Alta Floresta-MT, 

11 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62011 Nr: 1891-43.2009.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Som da Barra Rádio Difusão e Negócios LTDA, 

Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, Dauto Barbosa Castro Passare - OAB:6199/MT, 

Geandre Bucair Santos - OAB:7722/MT, MARIA CLAUDIA DE 

CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

SOM DA BARRA RADIODIFUSÃO E NEGOCIOS LTD para, no prazo de 05 

dias, providenciar o pagamento das custas processuais no importe de R$ 

2.784,40 (dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais com quarenta 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 

216-221vº. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.392,20 

(um mil e trezentos e noventa e dois reais com vinte centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 1.392,20 (um mil e trezentos e 

noventa e dois reais com vinte centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34959 Nr: 615-16.2005.811.0007

 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: Delton Jonatas Richter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Richardz, Valdemiro Richardz

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

OAB:10865/MT

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

OAB:14428-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

autora para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 913,40 (novecentos e treze reais com 

quarenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 254-255. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 500,00 (quinhentos reais) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142936 Nr: 4591-45.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olindo Campos

 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: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

embargada para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento de 70% 

das custas processuais no importe de R$ 289,31 (duzentos e oitenta e 

nove reais com trinta e um centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de folha 26-32.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113453 Nr: 1982-60.2014.811.0007

 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: Marinalva Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurita Alves da Silva

 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 Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Terceiros e Interessados

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

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros e interessados dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 Sentença:Vistos,

Marinalva Alves da Silva ajuizou demanda objetivando a interdição da irmã, 

Laurita Alves da Silva, com 69 anos de idade e portadora de deficiência 
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mental desde o nascimento.

 Registrando que a requerida não tinha condições de gerir a vida e 

entendendo presentes os requisitos, pediu liminar para a sua nomeação 

como curadora provisória, juntando os documentos de fls. 10/15.

Por meio da decisão de fl. 16, este juízo recebeu a inicial, designou 

audiência e deferiu o pedido liminar..

Aberta a audiência, a magistrada contemporânea entendeu inviável o 

interrogatório e consignou o prazo para impugnação do pedido (fls.20/21), 

cujo decurso foi certificado à fl. 23.

À fl. 26, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que 

apresentou contestação por negativa geral às fls. 27/27-v. Às fls. 

30/31-v, foi designado perito médico e apresentados quesitos. Sobreveio 

laudo pericial às fls. 40/43.

Cientificada do relatório médico, a autora pediu a procedência do pedido 

(fl.45) e a curadora especial registrou a ciência sobre o teor do laudo 

(fl.46).

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido(fl.48).

 É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, especialmente o laudo pericial, constato que a 

interditanda possui severo óbice mental, não tendo discernimento 

suficiente para se comunicar, o que também restou constatado na 

entrevista judicial. Nessa linha, oportuno assinalar que o médico perito 

registrou que o retardo mental, além de grave, é permanente (incurável e 

irreversível) e implica na impossibilidade de gerir dinheiro e bens e de 

praticar os demais atos da vida civil.

Sendo nítidas as barreiras que afligem a interditanda, é de rigor o 

acolhimento dos pedidos e a consequente procedência do pedido, 

devendo ser observadas as limitações dispostas no §1º, do art. 85, do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência:

 “§1.º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto”.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para o fim de 

decretar a interdição de Laurita Alves da Silva, declarando-a parcialmente 

incapaz de exercer os atos da vida civil, tão somente quanto aos atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, o que faço 

com fulcro nos artigos 4º, inciso III e 1.767, inciso I, ambos do Código Civil 

e nos artigos 84, § 1º e 85 da Lei nº 13.146/2015.

 Nomeio como curadora, sua irmã Marinalva Alves da Silva, confirmando a 

antecipação dos efeitos da tutela, dispensada a prestação de contas.

Por fim, EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I do CPC.

 Transitada em julgado a sentença:

1 – Intime-se a curadora para prestar o compromisso legal, em 5 dias (art. 

759, CPC).

2 – Encaminhe-se ofício ao Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais 

para que inscreva a presente sentença no registro civil (§3º, 755 do CPC, 

§9º, III, do CC).

3 – cumpra-se o determinado no §3º do art. 755 do CPC.

Sem custas e honorários.

 Cumpridas todas as determinações desta sentença, arquive-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132275 Nr: 6393-15.2015.811.0007

 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: Jorge Martins Venancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivandir Venancio

 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 Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Terceiros e Interessados

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

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Jorge Martins Venancio propôs Ação de Interdição em face de Ivandir 

Venancio, alegando, em síntese, que o requerido é irmão do Requerente 

que é portador de Transtornos mentais (CID F 10.7), não possuindo 

condições de praticar sozinho os atos da vida civil, e que o requerente é 

quem apresenta melhores condições de cuidar do requerido.

 Argumenta que é imprescindível a decretação da interdição, e que 

necessita do termo de curatela para representá-lao nos atos da vida civil.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/12.

Recebida a inicial à fl. 14, designou-se audiência de entrevista com a 

interditada, deferiu-se a curatela provisória, bem como fora deferido os 

benefícios da Justiça Gratuita.

 Termo de compromisso à fl. 19.

 À fl. 20 consta no termo de audiência que não foi possível realizar a oitiva 

do requerido, vez que este se recusou a comparecer.

 Manifestação do Ministério público às fls. 22/23, pugnando pela realização 

de pericial domiciliar.

Designação de inspeção judicial no interditando à fl. 25, com o aporte do 

termo de inspeção judicial à fl. 33.

 À fl. 39 fora nomeado curador especial.

Manifestação da Defensoria Pública na qualidade de curador especial à fl. 

40.

 Processo devidamente correicionado à fl. 42, encaminhando-se o feito ao 

Ministério Público.

 Parecer Ministerial de fls. 45/46, pugnando pela procedência do pedido.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

Procede a pretensão inicial, no sentido de se decretar a interdição do 

requerido, senão vejamos.

A incapacidade do curatelado restou devidamente demonstrada através 

dos documentos juntados nos autos, bem como pela inspeção judicial 

realizada junto à residência do requerido, onde o mesmo apresentou 

comportamento compatível com os pareceres de fls. 07 e 21, e em 

consonância o parecer favorável do Ministério Público.

Dessa forma, constatou-se que o requerido não tem o discernimento 

necessário para os atos da vida civil, necessitando, para tanto, de pessoa 

devidamente habilitada.

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 Ivandir Venancio, nomeando-lhe como 

curador seu irmão, Jorge Martins Venancio.

Intime-se o curador para prestar o compromisso legal, em 5 (cinco) dias 

(art. 759, CPC).

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.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118791 Nr: 6551-07.2014.811.0007

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdM

 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Terceiros e Interessados

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

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros e interessados dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 Sentença:Vistos,
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Enides Monteiro de Miranda ajuizou demanda objetivando a interdição do 

filho, José Monteiro de Miranda, de 41 anos de idade e portador de 

deficiência mental.

 Registrando que o requerido não tinha condições de gerir a vida e 

entendendo presentes os requisitos, pediu liminar para a sua nomeação 

como curadora provisória, juntando os documentos de fls. 10/19.

Por meio da decisão de fl. 26, este juízo recebeu a inicial, designou 

audiência e deferiu o pedido liminar.

Aberta a solenidade, a magistrada contemporânea entrevistou o requerido, 

perguntando sobre sua autonomia para os atos da vida civil, suas 

capacidades físicas, suas atividades de lazer, seus conhecimentos gerais 

e remédios que utilizava regularmente. No ato, consignou o prazo para 

impugnação do pedido (fls.32/33), cujo decurso foi certificado à fl. 34.

À fl. 41, o MPE opinou pera nomeação de perito médico e apresentou 

quesitos.

À fl. 43, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que 

pediu vista dos autos após a realização de perícia médica, que foi deferida 

à fl. 45. Juntado o laudo às fls. 49/51, o polo ativo manifestou à fl. 54. A 

DPE apresentou impugnação por negativa geral à fl. 55.

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido (fls. 57/58).

 É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, especialmente o laudo pericial, constato que o 

interditando possui moderado óbice mental, não tendo discernimento 

suficiente para realizar atos de natureza negocial, muito embora goze de 

lucidez para exprimir suas vontades, seus gostos, suas preferências e 

para adquirir e memorizar informações referentes ao mundo que o cerca, 

o que também restou constatado na entrevista judicial. Nessa linha, 

oportuno assinalar que o médico perito registrou que o retardo mental, 

além de médio, é permanente (incurável e irreversível) e implica na 

impossibilidade de gerir dinheiro e bens e de praticar os demais atos da 

vida civil.

Sendo nítidas as barreiras que afligem a parte interditanda, é de rigor o 

acolhimento dos pleitos e a consequente procedência do pedido, devendo 

ser observadas as limitações dispostas no §1º, do art. 85, do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência:

“§1.º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto”.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão autoral, para o fim de decretar a interdição de Jose Monteiro de 

Miranda, declarando-o parcialmente incapaz de exercer os atos da vida 

civil, tão somente quanto aos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial, o que faço com fulcro nos artigos 4º, inciso III e 

1.767, inciso I, ambos do Código Civil e nos artigos 84, § 1º e 85 da Lei nº 

13.146/2015.

 Nomeio como a autora como curadora, confirmando a antecipação dos 

efeitos da tutela, dispensada a prestação de contas.

Transitada em julgado a sentença:

1 – Intime-se a curadora para prestar o compromisso legal, em 5 dias (art. 

759, CPC).

2 – Encaminhe-se ofício ao Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais 

para que inscreva a presente sentença no registro civil (§3º, 755 do CPC, 

§9º, III, do CC).

3 – Cumpra-se o determinado no §3º do art. 755 do CPC.

Sem custas e honorários.

 Cumpridas todas as determinações desta sentença, arquive-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001084-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DICKMANN (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte AUTORA, 

na pessoa de seu advogado constituído, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003108-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR PEZZINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

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

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

1003108-89.2018.8.11.0007; Valor causa: R$ R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

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

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

AUTOR(A): ELOIR PEZZINI Parte RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO FINALIDADE: CITAÇÃO 

dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 259, I, do CPC, dos termos da presente ação de usucapião 

do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. Resumo da Inicial: Aduzem os autores 

que são legítimos possuidores do imóvel urbano denominado IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Lote urbano n.º 31, quadra RS-10, Embrião Urbano 

Carlinda, Carlinda/MT. e que este imóvel permanece registrado no nome da 

ré, no entanto, que a área vem sendo transferida sem a devida 

regularização, apenas por meio de contratos de compra e venda. Por fim, 

assevera que exerce a posse sobre o imóvel, de forma ininterrupta e sem 

oposição, estabelecendo sua moradia habitual, e requer a declaração de 

domínio sobre o imóvel, com a devida modificação no Cartório de Registro 

de Imóveis. IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote urbano n.º 31, quadra RS-10, 

Embrião Urbano Carlinda, Carlinda/MT. DESPACHO/DECISÃO: Vistos. 1) 

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

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 2) Tendo em vista 

a possibilidade de existência de direito indisponível para o caso em tela 

(terras públicas), DEIXO de designar, por hora, a audiência de conciliação 

ou mediação prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil. 3) 

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

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

prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC. 4) CITEM-SE 

pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do 

CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, e, por 

edital, com prazo de 30 dias, os eventuais interessados, nos termos do 

artigo 259, I, do CPC, para contestarem no prazo legal. 5) DEIXO de 

determinar a notificação do credor averbado na matrícula do imóvel em 

questão, para figurar como assistente do réu nos presentes autos, 

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

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

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

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

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

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

requerida desde 1980/1990 e que constou equivocadamente na 

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

carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento da 

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

Magistrada, interesse jurídico a justificar a notificação pleiteada. 6) Em 

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

INTIMEM-SE para manifestarem interesse na causa, os representantes da 

União, Estado e Município, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 28 de agosto de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. ALTA 

FLORESTA-MT, 11 de setembro de 2018. CAROLINE EVELYN DAN LOPES 

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

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000643-78.2016.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

BEATRIZ PEREIRA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da decisão inicial, tendo em vista que a diligência 

recolhida sob ID 14261819 não condiz com o endereço indicado para 

citação da parte (ID 14073738 - CARLINDA/MT). A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Online”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, ser juntado nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000410-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES (ADVOGADO(A))

IVONE VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000410-81.2016.8.11.0007 Vistos. 1) DEFIRO o 

pedido de cumprimento de sentença realizado sob o ID 13849524. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, bem como seja certificado a existência de 

custas pendentes. 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) 

patrono(a) constituído(a) nos autos 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. 

Alta Floresta, MT, 31 de agosto de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000717-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS AMAZONIA LTDA - EPP (RÉU)

 

Considerando que o endereço encontrado via INFOJUD é o mesmo no qual 

fora realizada a primeira tentativa de citação (ID 4789617), impulsiono os 

autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu patrono habilitado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que entender por direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000396-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

JACINTO & MELCHIOR LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO PEREIRA (RÉU)

 

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

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

parte Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, retirar o 

edital extraído desta ação para citação da parte requerida, bem como 

comprovar a publicação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003193-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES VILELA (ADVOGADO(A))

TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVADETE ZARICHTA DA SIVA EIRELI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da Carta Precatória. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002972-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MULINARI (ADVOGADO(A))

SOUZA CRUZ S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da Carta Precatória. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002620-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002620-71.2017.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE o 

demandado para que deposite na Secretaria de Vara o contrato em 

questão, em sua via original, no prazo de 20 (vinte) dias, sob as penas do 

art. 400 do CPC. Com ou sem o aporte do determinado, transcorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE do necessário e façam-se os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 30 de agosto de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121919 Nr: 581-89.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derly Maria Caselato Buldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Mato Grossenses S/A - 

Rede Cemat

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais 

com sessenta e tres centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 104-106. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis 

reais com vinte e tres centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116903 Nr: 5048-48.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Marilac dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB Comercio de Eletrodomésticos Ltda - 

Eletrokasa

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

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:57752 MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 550,23 (quinentos e cinquenta reais com 

vinte e tres centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 78-80. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais com oitenta e tres 

centabos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41309 Nr: 1589-19.2006.811.0007

 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): Enio Luiz Finimundy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, para devolução dos autos nº 

1589-19.2006.811.0007, Protocolo 41309, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93076 Nr: 1259-46.2011.811.0007

 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): OSMAR PARRO FIALHO

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, para devolução dos autos nº 

1259-46.2011.811.0007, Protocolo 93076, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93245 Nr: 1389-36.2011.811.0007

 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): Enio Luiz Finimundy

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, para devolução dos autos nº 

1389-36.2011.811.0007, Protocolo 93245, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46882 Nr: 6333-57.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramona Lopes

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

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, para devolução dos autos nº 

6333-57.2006.811.0007, Protocolo 46882, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61836 Nr: 999-37.2009.811.0007

 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): Enio Luiz Finimundy

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, para devolução dos autos nº 

999-37.2009.811.0007, Protocolo 61836, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113512 Nr: 2034-56.2014.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Rebouças

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Yukie Fukui - 

OAB:13.589/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

executada para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e 

nove reais com sessenta e tres centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folha 52. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta 

e seis reais com vinte e tres centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 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

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos para INTIMAR a parte exequente, na pessoa de seu patrono 

habilitado, a fim de intimá-lo para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, considerando que a busca pelo sistema INFOJUD restou 

infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 145983 Nr: 6031-76.2016.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGPF, SGPdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

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

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

requerendo o que de direito e o prosseguimento processual.

Caroline Evelyn Dan Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120088 Nr: 7564-41.2014.811.0007

 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: Rosilda Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRÁS - Importadora, Exportadora e 

Distribuidora de Móveis e Eletrod. Ltda, Sony Brasil Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação das partes, por meio dos seus 

procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça, requerendo o que de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000396-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

JACINTO & MELCHIOR LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Dados do Processo: Processo: 1000396-29.2018.8.11.0007 

Valor causa: R$ 5.514,90 Espécie: MONITÓRIA AUTOR: JACINTO & 

MELCHIOR LTDA RÉU: JEVERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO PEREIRA 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na forma do art. 257, II, do 

CPC, 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, após decorrido o prazo 

deste edital, pagar o débito apontado juntamente com os honorários 

advocatícios, estes fixados em 5% sobre o valor da causa, ou, 

independentemente de prévia segurança do juízo, oponha embargos nos 

mesmos autos e prazo, consignando-se que não cumprida a obrigação ou 

não oferecidos embargos constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701 do CPC). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação monitória 

proposta pelo requerente, pugnando pelo recebimento de R$ 5.514,90 

(cinco mil quinhentos e quatorze reais e noventa centavos), representado 

por cheques, sem eficácia de título executivo, emitidos pelo requerido. 

DESPACHO/DECISÃO: Vistos 1 – A pretensão visa o cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem a eficácia de título executivo, de modo que 

a ação monitória é pertinente (art. 700 do CPC). 2 - DEFIRO, pois, de plano, 

a expedição de mandado, com o prazo de 15 dias, (art. 701 do CPC), para 

que a parte executada efetue o pagamento do débito e ainda, dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa, anotando-se no mandado que caso o réu cumpra sua obrigação no 

prazo, será isento do pagamento de custas processuais. 3 – CITE-SE e 

INTIME-SE a parte executada do prazo para oferecimento de embargos e 

de que não cumprida a obrigação ou não oferecidos embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2º do 

CPC). Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 02 de 

março de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. Alta 

Floresta/MT, 11 de setembro de 2018. CAROLINE EVELYN DAN LOPES 

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

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002738-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do 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 
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requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001044-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSELI APARECIDA PEDROSO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002790-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DA PENHA MULLER SANTOS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002790-09.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEILA CRISTINA DA PENHA 

MULLER SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, a fim de juntar 

documento comprobatório atualizado e legível de residência, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Cancele-se a audiência de conciliação 

designada. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 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: 1003223-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

OLMIRO SCARPARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (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 14:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000650-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA (ADVOGADO(A))

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES LIMA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000650-02.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DA SILVA 

EXECUTADO: LOURDES LIMA FERREIRA Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Cinge-se dos autos que a 

parte devedora efetuou o pagamento integral do débito, tendo o exequente 

pugnado pela extinção da ação, consoante se depreende do petitório de ID 

nº. 13034684, e comprovante de ID nº. 13034705. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO MARUCO DE CASTILHO CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA EMY DE SOUZA E KUDO (REQUERIDO)

MARIA FERNANDA CAZELLA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

outubro de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO MARUCO DE CASTILHO CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA EMY DE SOUZA E KUDO (REQUERIDO)

MARIA FERNANDA CAZELLA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 

de outubro de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011366-71.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS (ADVOGADO(A))

BERTOLIN E CARVALHO LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011366-71.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: BERTOLIN E CARVALHO LTDA. 

- ME EXECUTADO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico 

que se trata de Ação de Execução em face da OI S/A em curso perante o 

Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. Importante 

consignar que foi deferido o processamento da recuperação judicial da 

empresa executada no bojo dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em 

trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos 

termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". Ademais, 

dispõe o artigo 8º da Lei nº 9.099/95 que a massa falida não pode figurar 

como parte nos Juizados Especiais. Assim, estando a executada em 

recuperação judicial, a execução de título já constituído não pode tramitar 

no Juizado Especial, restando ao credor a faculdade de habilitar seu 

crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. 

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência: EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

”0100024-27.2015.8.26.9050 - Mandado de segurança. Juizados 

Especiais Cíveis. Empresa sob liquidação extrajudicial. Hipótese de 
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extinção do processo. As ações em face de entidades em liquidação 

extrajudicial somente podem ter trâmite nos Juizados Especiais Cíveis na 

fase de conhecimento, até a obtenção do título executivo, nos termos do 

Enunciado 51 do Fonaje. Ordem denegada e extinção do processo na 

origem, de ofício. (Relator (a): José Alfredo de Andrade Filho;Comarca: 

Caconde; Órgão julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Data do 

julgamento: 14/09/2015; Data de registro: 17/09/2015)” Ressalta-se que no 

microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto no artigo 6º, 

§4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das ações de 

execução em face de devedor em recuperação judicial, diante da 

incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do Juizado 

Especial. Além do mais, nos termos do ofício 286/208-OF, remetido ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro em 19/03/2018, os atos de 

constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação, conforme 

o posicionamento doutrinário e jurisprudencial majoritário, hipótese esta 

incompatível com o regramento dos Juizados Especiais. Nesse passo, é 

de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no Enunciado nº 51 

do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. Caso seja 

solicitado pelo credor, expeça-se certidão de crédito em seu favor para 

fim de habilitação. Sem custas processuais e honorários de sucumbência, 

com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 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: 8010457-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE (ADVOGADO(A))

MARCOS FABIO JOANUCCI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010457-92.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS FABIO JOANUCCI 

REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S/A Vistos. A parte devedora 

informa que efetuou o pagamento integral da dívida (petição ID nº 

12939055) e a credora requer o levantamento do valor depositado 

judicialmente, bem como requer a intimação do executado para pagar o 

restante do valor devido, conforme petição de ID nº 12966294. Assim, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE este 

possua no instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso 

contrário, intime-se a parte credora para proceder a devida regularização, 

em cinco dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte 

credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da 

CNGC/MT. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) 

dias, efetuar o pagamento do valor restante, consignando 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. Intimem-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63317 Nr: 3133-37.2009.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lombardi Filho, Lindon Jonshon de 

Amorim, JUARES FERMINO PAES, Carlos Alberto Nogueira Tavares, 

Vanderlei da Matta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Pereira Fernandes - 

OAB:18786, Danilo Pires Atala - OAB:6062/MT, Fabricio Torbay 

Gorayeb - OAB:6351, Laércio Salles - OAB:4194-B/MT, MARIONELY 

ARAÚJO VIEGAS - OAB:6.062/MT, Silvano Ferreira dos Santos - 

OAB:6317-B, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 Processo n.º 3133-37.2009.811.0007

Código: 63317

5ª Vara

 Vistos etc.

Em análise ao pleito ministerial de fls. 1364/1365, decido:

a. Antes de analisar integralmente os pedidos formulados pelo parquet, 

DETERMINO que seja certificado nos autos acerca da existência ou não 

das oitivas descritas nos “itens 1 e 2” da cota de fls. 1364/1365;

b. DETERMINO a expedição de carta precatória para oitiva de testemunha, 

nos termos do “item 3” da referida cota;

c. DETERMINO a intimação da defesa para manifestação acerca do pedido 

de desistência das testemunhas descritas no “item 4” da mesma cota;

d. DEFIRO o requerido nos “item 5 e 6” e DETERMINO a expedição de nova 

carta precatória nos endereços ali indicados;

e. INDEFIRO o pedido de empréstimo de prova haja vista que não cabe ao 

juízo proceder com as providências para o referido empréstimo, cabendo 

à parte trazer aos autos o que pretende emprestar e, após análise do 

contraditório, cabe ao juízo proceder com a análise do deferimento ou não 

da sua manutenção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 25 de junho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000197-34.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DE JESUS TORRES COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000197-34.2018.8.11.0095. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: ISAIAS DE JESUS 

TORRES COSTA Vistos. Verifico que o juízo deprecante é a Comarca de 

Paranaíta e não a Comarca de Alta Floresta/MT, assim, proceda-se o 

arquivamento do presente feito, com a expedição correta da carta 

precatória ao juízo da Comarca de Paranaíta/MT, para o cumprimento da 

decisão proferida nos autos de código 1002378-08.2017.8.11.0007. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 04 de setembro de 2018. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115015 Nr: 3420-24.2014.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Daniel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertão Agrícola Nantes e Silva Ltda, Nantes e 

Silva Ltda

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

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

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

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS ROBERTO 

DANIEL (fls. 123/134) em face da sentença proferida às fls. 119/122.

Aduzindo ser a sentença contraditória e omissa, vez que julgou 

antecipadamente o mérito, quando, em verdade, havia a necessidade de 

instrução do feito por meio de produção de prova testemunhal.

Vieram-me os autos conclusos.
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FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de nenhuma omissão, pelo que a MANTENHO.

Esclareço que é possível o julgamento antecipado da lide quando as 

provas produzidas nos autos são suficientes para formar o 

convencimento do julgador, não havendo que se falar, portanto, em 

nulidade da sentença.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

MANTENHO a sentença embargada por seus próprios fundamentos.

 Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37474 Nr: 2930-17.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11405/MT

 Vistos.

Rahal & Rahal Ltda e Outros, devidamente qualificado nos autos, interpôs 

embargos de declaração em face da decisão proferida à fl. 411, alegando 

que houve contradição, vez que o pedido de fls.303/308 gira em torno de 

requerer a utilização do saldo bloqueado, devidamente atualizado e 

corrigido, para que seja efetivada a adesão ao REFIS.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a matéria 

desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que 

consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida.

Cabe salientar que, os embargos de declaração tem por escopo a 

integração, o esclarecimento ou o reparo apenas da decisão (em sentido 

amplo) embargada, não se prestando a atingir diversas outras decisões já 

proferidas nos presentes autos, as quais restam acobertadas pela 

preclusão.

Dessarte, a suposta contradição alegada nos embargos de declaração, 

não ocorreu, visto que não há que se falar em compensação de valores 

e/ou adesão ao REFIS da reabertura da Lei nº11.941/09 nos presentes 

autos, visto que o valora total da dívida foi bloqueado nas contas ativas 

dos executados.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.

Por fim, intime-se a exequente, por remessa dos autos, para apresentar 

planilha atualizada do débito, em 15 (quinze) dias. Ao final, expeça-se 

alvará do valor encontrado nos autos.

Publique-se.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108943 Nr: 4399-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manufaturação de Produtos Para Alimentação Animal 

Premix Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Pereira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004, Celso Cordeiro de Almeida e Silva - OAB:161.995/SP, 

Denilson Nasarden Paiva Junior - OAB:19.132/MT, Elisangela Leite 

Quadra da Costa - OAB:MT/21075-O, Pedro Gomes Miranda e 

Moreira - OAB:275-216/SP, Saulo Vinicius de Alcântara - 

OAB:88.247/MG, Yuri de Azevedo Marques - OAB:328.344/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de fl. 136, sendo assim concedo o prazo de 30 dias ao 

Exequente para que fins de Busca Patrimonial em nome do Executado.

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128357 Nr: 4258-30.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Manoel Bandeira, Rubens Prado, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Rolff 

Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fl. 105 sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140307 Nr: 3108-77.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altemir Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos. Trata-se de embargos de declaração interpostos por ALTEMIR 

GARCIA, contra a sentença de fls. 113/117, alegando, em síntese, que 

houve omissão na sentença embargada, vez que não oportunizou este 

Magistrado juntada de novos documentos comprobatórios da lesão que 

acomete o autor. Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no 

artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos 

presentes embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143862 Nr: 5103-28.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: José Donizeti Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Savi, Irney Milani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDENCIO - OAB:9887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE DESTRI - 

OAB:20028/O, Karina Cappelesso A. Batistella - OAB:12772 OAB/MT, 

Nelson Saraiva dos Santos - OAB:7720-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial proposta 
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por José Donizete Rodrigues em desfavor de Marcelo Savi e Irney Milani.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 07/39.

Entre um ato e outro, as partes informam que entabularam acordo, nos 

termos propostos à fl. 129.

Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais o acordo de fl. 129 e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15).

Custas e despesas processuais já recolhidas.

Nos termos do acordo, cada parte arcará com os honorários advocatícios 

dos respectivos patronos, sendo que eventuais custas processuais 

remanescentes serão arcadas pelo Exequente.

Por fim, expeça-se ofício ao CRI local para as baixas necessárias.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 41646 Nr: 1805-77.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Della Colleta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Móveis Nunes Ltda. - Parapuã Moveis e 

Eletrodomésticos, Extraluz Móveis E Eletrodomésticos Ltda

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:7010/MT, Eduardo Moreira de Oliveira Silva - OAB:MT/22.577, 

Mauricio Ricardo Alves - OAB:15523/MT

 Vistos.

 Primeiramente, esclareço que a carta de adjudicação fora devidamente 

expedida e entregue ao Patrono da Parte Autora.

Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos 

moldes dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, para que surtam os efeitos legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios, por outro lado CONDENO 

os executados ao pagamento de custas processuais.

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

Após o transito em julgado, com ou sem o pagamento das custas 

processuais, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 156271 Nr: 4160-74.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irney Milani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Donizete Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cappelesso A. Batistella 

- OAB:12772 OAB/MT, Nelson Saraiva dos Santos - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDENCIO - OAB:9887

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes à fl. 408, para que 

produza seus efeitos legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

Custas e despesas processuais já recolhidas.

Nos termos do acordo, cada parte arcará com os honorários advocatícios 

dos respectivos patronos, sendo que eventuais custas processuais 

remanescentes serão arcadas pelo Exequente/Embargado.

Por fim, expeça-se ofício ao CRI local para as baixas necessárias.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 170262 Nr: 4156-03.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pro-solo Comércio Representações Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera L. L. Furini - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684-B/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, tal situação acarreta a suspensão da exigibilidade do próprio 

crédito sob execução, de maneira que inexiste qualquer prejuízo no 

recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, pois, a 

eventual transmissão dos bens oferecidos à penhora somente ocorrerá 

após o trânsito em julgado da sentença prolatada neste feito.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 cassado a qualquer momento.Dessa forma 

RECEBO os embargos à execução, ATRIBUINDO-LHES 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 152693 Nr: 2385-24.2017.811.0007

 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: Nantes Comércio de Produtos Agrícolas Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Pereira Braga - 

OAB:6013/MT

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

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

 Trata-se, portanto, de mandado monitório, cuja eficácia fica condicionada 

à não apresentação de embargos. Não havendo oposição de embargos, o 

mandado monitório se convola em mandado executivo.”Da explanação 

acima concluímos que a finalidade da ação monitória é constituir um título 

executivo judicial e promover sua execução. Assim, para respaldar a 

pretensão à tutela monitória, o autor deve instruir a petição inicial com 

prova documental hábil e não com mero começo de prova escrita, nos 

termos do artigo 700 do CPC.Em se tratando de ação monitória lastreada 

em cheque, imperativa é a apresentação do original, evitando-se sua 

circulação, tratando-se, portanto, de documento indispensável.Logo, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua 

os autos com a original do título, sob pena de extinção do presente feito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.Consigno que, conforme 

precedente do STJ, “o juiz não deve, em caso de ausência dos originais 

do título executivo, automaticamente indeferir a inicial da execução, mas 

sim, atento ao princípio da instrumentalidade do processo, antes de 

extinguir o feito, determinar, nos moldes do disposto no artigo 616 do 

Código de Processo Civil (CPC/73), que a parte junte o título executivo aos 

autos” (AgRg no REsp 747.949/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR,QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 03/10/2005, p. 281). 

CUMPRA-SE.”INTIMEM-SE Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140367 Nr: 3151-14.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Fernanda Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Altini

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

OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) Adelino Altini (CPF: 382.506.249-04), nos termos do art. 854, 

do Código de Processo Civil.
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 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. 210/211 (R$16.057,46).

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.: 124663 Nr: 2164-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues de Almeida

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

- OAB:16.691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Diante do pedido de fl.153, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 53367 Nr: 5360-68.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benigna Elias de Souza

 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:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do novo 

Código de Processo Civil (NCPC), para DECLARAR como devido o valor 

total de R$ 48.004,01 (quarenta e oito mil reais, quatro reais e um 

centavo), calculados em 07/2017.Em razão da sucumbência, nos termos 

do artigo 85, §2º do NCPC, condeno a Embargada ao pagamento das 

custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o excesso de execução (R$ 19.774,55 - dezenove 

mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), 

observado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 98 do atual CPC. Certificado 

o trânsito em julgado, intime-se a parte exequente para que apresente os 

seus dados bancários para o deposito judicial do valor objeto da presente 

execução. Consigno ainda que, no feito executivo, haverá a expedição de 

RPV, sem a intimação da Procuradoria acerca da homologação do valor 

apresentado, eis que já o fez, através dos presentes Embargos.Após, 

quanto aos presentes Embargos, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116740 Nr: 4916-88.2014.811.0007

 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: Marcos Roberto Daniel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertão Agrícola Nantes e Silva Ltda

 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: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS ROBERTO 

DANIEL (fls. 74/85) em face da sentença proferida às fls. 70/73.

Aduzindo ser a sentença contraditória e omissa, vez que julgou 

antecipadamente o mérito, quando, em verdade, havia a necessidade de 

instrução do feito por meio de produção de prova testemunhal.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de nenhuma omissão, pelo que a MANTENHO.

Esclareço que é possível o julgamento antecipado da lide quando as 

provas produzidas nos autos são suficientes para formar o 

convencimento do julgador, não havendo que se falar, portanto, em 

nulidade da sentença.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

MANTENHO a sentença embargada por seus próprios fundamentos.

 Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 29866 Nr: 1064-08.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6.173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A

 Vistos.

Recebo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica as 

avessas com base no artigo 133, §2º, do CPC, portanto, remetam-se os 

autos ao distribuidor para as anotações desse incidente (fls.235/240).

Suspendo o andamento do presente feito, até a decisão do presente 

incidente.

Citem-se as pessoas indicadas às fls.239/239-verso, bem como o sócio 

da empresa executada, para que se manifestem sobre o incidente de 

desconsideração de fls.235/240, no prazo de 15 (quinze) dias, já 

indicando as provas que pretende produzir, de acordo com o artigo 135 do 

CPC.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1995 Nr: 54-36.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Café Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda, José 

Pupim Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivoni Monteiro Cavalcanti, José Vaz Filho - 

Espólio, Rafaela Monteiro Vaz

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

OAB:18.450/MT, Gabi sicuto - OAB:, José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:

 DECIDO.Alega a excipiente a impenhorabilidade do imóvel Lote Urbano 

nº12, quadra nº03, Setor RI, Alta Floresta/MT, visto que trata-se de bem de 

família.Com efeito, principalmente com os documentos juntados às 

fls.173/180 e auto de avaliação de fls.188/191, resta necessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento para a efetiva 

comprovação se o imóvel utilizado pelos Executados/Excipiente como sua 

moradia permanente, é bem de família.Dessa forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de outubro de 2018, às 

14h30min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC, bem 

como esclareça, no mesmo prazo, se querem depoimento 

pessoal.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá 

aos advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.Sobre o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a 

produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do NCPC, sob pena de 

preclusão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124621 Nr: 2145-06.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Setembrino Borba

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos de fls.89/91, pois, este juízo não possui acesso ao 

sistema ANOREG, bem como já foi realizado por este juízo buscas via 

sistema INFOJUD, conforme se vê às fls.83/85.

Por fim, DEFIRO a suspensão do presente feito até o dia 27/12/2018, 

conforme requerido à fl.88, podendo o Requerente a qualquer momento 

solicitar o desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo acima descrito, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134176 Nr: 7396-05.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Donizeti Devek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl.45, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

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

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 177/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...CONSIDERANDO o 

disposto no art. 124, item III, letra “b”, da Lei Complementar nº 4, de 

15.10.1990;RESOLVE:CONCEDER ao servidor UGO MARIANO DE SOUZA, 

Matrícula nº 8181, Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 8 (oito) dias de 

licença nojo, no período de 1º.9.2018 a 8.9.2018, em razão do falecimento 

de sua mãe.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 11 de 

setembro de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 177/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o disposto no art. 124, item III, letra “b”, da Lei 

Complementar nº 4, de 15.10.1990;

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor UGO MARIANO DE SOUZA, Matrícula nº 8181, 

Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 8 (oito) dias de licença nojo, no 

período de 1º.9.2018 a 8.9.2018, em razão do falecimento de sua mãe.

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

Barra do Garças, 11 de setembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA n º 175/2018O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...CONSIDERANDO o 

disposto no art. 105, da Lei Complementar nº 4, de 

15.10.1990;RESOLVE:CONCEDER a servidora SIRLENE APARECIDA 

SILVA, Matrícula nº 2883, Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 30 

(trinta) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, no 

período de 20.8.2018 a 18.9.2018.     Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 10 de setembro de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA n º 175/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o disposto no art. 105, da Lei Complementar nº 4, de 

15.10.1990;

RESOLVE:

CONCEDER a servidora SIRLENE APARECIDA SILVA, Matrícula nº 2883, 

Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 30 (trinta) dias de licença por 

motivo de doença em pessoa da família, no período de 20.8.2018 a 

18.9.2018.

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

Barra do Garças, 10 de setembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 174/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso,  no uso de suas  a t r ibu ições  lega is , 

etc...RESOLVE:CONCEDER a servidora DORIMAR PEREIRA BARROS 

BASTOS, Matrícula nº 7675, Auxiliar Judiciária – PTJ, da Secretaria da 1ª 

Vara Criminal desta Comarca, 15 (quinze) dias de licença para tratamento 

de saúde, no período de 7.8.2018 a 21.8.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 10 de setembro de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 174/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER a servidora DORIMAR PEREIRA BARROS BASTOS, Matrícula 

nº 7675, Auxiliar Judiciária – PTJ, da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta 

Comarca, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no 

período de 7.8.2018 a 21.8.2018.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10 de setembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 173 /2018O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

pedido do Dr. Fernando da Fônseca Melo, Juiz Titular da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca;     RESOLVE:     

NOMEAR LILIANE STAMM, portadora do RG nº 129389214 – SSP/PR., e 

CPF nº 097.999.729-14, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessora de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juiz de Direito da 

Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, com efeitos a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação deste.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 5 de setembro de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 173 /2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO pedido do Dr. Fernando da Fônseca Melo, Juiz Titular da 

Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca;

 RESOLVE:

 NOMEAR LILIANE STAMM, portadora do RG nº 129389214 – SSP/PR., e 

CPF nº 097.999.729-14, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessora de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juiz de Direito da 

Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, com efeitos a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação deste.

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

Barra do Garças, 5 de setembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 173 /2018O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

pedido do Dr. Fernando da Fônseca Melo, Juiz Titular da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca;     RESOLVE:     

NOMEAR LILIANE STAMM, portadora do RG nº 129389214 – SSP/PR., e 

CPF nº 097.999.729-14, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessora de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juiz de Direito da 

Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, com efeitos a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação deste.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 5 de setembro de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 173 /2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO pedido do Dr. Fernando da Fônseca Melo, Juiz Titular da 

Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca;

 RESOLVE:

 NOMEAR LILIANE STAMM, portadora do RG nº 129389214 – SSP/PR., e 

CPF nº 097.999.729-14, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessora de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juiz de Direito da 

Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, com efeitos a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação deste.

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

Barra do Garças, 5 de setembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 172/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO pedido do Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, Juiz Titular da 

1ª Vara Cível desta Comarca;

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR CAMILLA PEDROSA MULLER, Matrícula nº 35008, do 

cargo em comissão de Assessora de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do 

Gabinete do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a 

partir da publicação da presente portaria.

Art. 2º - NOMEAR CAMILLA PEDROSA MULLER, portadora do RG nº 

2371179-5 – SESP/MT., e CPF nº 041.377.961-06, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessora de Gabinete I - PDA-CNE-VII, do 

Gabinete do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação deste.

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

Barra do Garças, 5 de setembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 86486 Nr: 188-86.2009.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Amarildo Lourencette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA DIRETORIA DO FÓRUM

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 188-86.2009.811.0004-Id.86486

 ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

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

PARTE RÉQUERIDA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra 

do Garças e Amarildo Lourencette

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Os proprietários atuais e primitivos, 

das matrículas: 49.012,com área 706,8000ha, sendos eles:SEBASTIÃO 

NEVES DE FARIAS, e sua mulher MARINA GONÇALVES DE FARIA, 

residente e domiciliados em Aurilandia-GO; AMARILDO LOURENCETTE, 

casado com MARIA DE AGUIAR, Matrícula nº 49.012, com área 375has 

700,00m2, RAINE FLORENTINO DE SOUZA, residente e domiciliado na Rua 

Mario Lascara, nº 476, Bairro Luiza Grandiole Girardi, em Brodowsky-SP, 

Matricula nº 48.963, com área de 521,00ha, sendo eles: SEBASTIÃO 

NEVES DE FARIA e sua mulher MARINA GONÇALVES DE FARIA, , 

MARLIZE DE FÁTIMA TAQUES , Matrícula nº 48.963, com área de 375has 

700,00m2, Matrícula nº 48.964, com área de 484,00ha, sendo eles: 

SEBASTIÃO NEVES DE FARIA e sua mulher MARINA GONÇALVES DE 

FARIA, Matrícula nº 48.964, com área de 375,00has 700,00m2, Matrícula 

nº 298.20,00ha, sendo eles:SEBASTIÃO NEVES FARIA e sua mulher 

MARINA GONÇALVES DE FARIA; JOÃO LUIZ NUNES CARNEIRO e sua 

mulher MARINA GONÇALVES DE FARIA, Matrícula nº 41.872, com área de 

375has 700,00m2, Matrícula nº 41.873, com área de 375,00has 700,00m2, 

Matrícula nº 41.873, com área de 1.005,00ha, sendo eles: GEOVANE 

ANTUNES MEIRELES, casado com ANDREA MARIZA MOREIRA MEIRELES, 

residentes e domiciliados SQN-112-Bloco D apartamento 503, Brasília-DF, 

Matrícula nº 41.608, com área de 2.010,00has, sendo eles: Na pessoa do 

seu representante legal HEDGE-ASSISTENCIA NACIONAL DE SAÚDE 

LTDA,, com endereço SCS, QD 2 BL-C nº 164 Ed.Wady Cecilio - 7º Andar, 

Matrícula nº 35.128, com área de 2.063,00has, sendo eles: JORGE 

BRUNETE, EDWARD JOSÉ JÚNIOR, casado com CARLA CINTIA SANTILLO 

COSTA, residente e domiciliado á Rua Adélia de Faria nº 59-Centro, 

Anápolis-GO, Matrícula nº 46.915, com área 317,00has, sendo eles: 

DEONILDO FIORENTIN, residente e domiciliado no projeto 

Guarapu-MT;Matrícula nº 16.915, com área de 501,25has, sendo eles: 

HORÁCIO JOSE ZENI.

FINALIDADE: Intimar os proprietários atuais e primitivos das referidas 
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matrículas acima mencionadas, bem como possiveis interessados para 

querendo manifestarem nos autos por meio de advogado constituído, no 

prazo de 15(quinze) dias

DECISÃO/DESPACHO: 1. Trata-se de Pedido de Providências instaurado 

de ofício por este Juízo, em decorrência do relatório da correição ordinária 

realizada no Cartório do 1º Ofício desta Comarca, visando averiguar 

possíveis irregularidades referentes às matrículas n° 49.012, fls. 08 e 213 

- (duplicidade), nº 48.963, fls. 10 e 215 – (duplicidade), nº 48.964, fls. 09 e 

214 – (duplicidade), nº 48.211, fl. 11, nº 41.872, fls. 13 e 211 - 

(duplicidade), nº 41.873, fls. 12 e 212 – (duplicidade), nº 41.608, fls. 

14/15, nº 35.128, fl. 227, e nº 16.915 (fls. 221/223). 2. Foram requisitados 

e juntados diversos documentos referentes à cadeia dominial das 

matrículas acima mencionadas, contudo, denota-se que até a presente 

data não houve a intimação dos interessados para, querendo, 

manifestarem-se. 3. Assim sendo, diante da possibilidade da existência de 

irregularidades nas matrículas acima mencionadas, bem como objetivando 

garantir às partes interessadas o efetivo contraditório e a ampla defesa de 

seus direitos, intimem-se os proprietários atuais e primitivos das referidas 

matrículas, bem como possíveis interessados para, querendo, 

manifestem-se nos autos por meio de advogado constituído, no prazo de 

15 (quinze) dias. 4. Decorrido o prazo para resposta, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos para decisão.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Urânia Santos 

Barbosa, Técnico Judiciário, digitei.

Barra do Garças - MT, 10 de setembro de 2018.

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Sentença

PROCESSO Nº:7070-54.2015.811.0004(CÓD. 205835)PEDIDO DE 

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

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

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

Garças/MT, visando averiguar possíveis irregularidades na Matrícula n° 

36.282. 2. Com a inicial vieram os documentos (fls. 4/7). 3. A matrícula n° 

36.282 com área de 2.992 ha, refere-se a uma área de terras situada 

neste Município, denominada de "Fazenda Uruguá", aberta em 10 de 

agosto de de 1990, originária da matrícula n° 9.360, de propriedade 

primitiva de FERNANDO FELIPETEM VATEN e MARIA APARECIDA DE 

SOUZA CATEN. 4. A transcrição n° 9.360 com área de 2.992 ha, refere-se 

ao registro do Título Definitivo de Propriedade expedido pelo INTERMAT em 

28/4/1965, em favor de FERNANDO FELIPETEM CATEN. Nela não consta 

averbação de venda para a matrícula 36.282. Constando apenas que na 

data de 9.2.1990, toda área da transcrição foi transferida para a Comarca 

de São Félix do Araguaia. 5. Após serem solicitados, foram juntados 

documentos: fls. 35/41, referentes aos registros constantes na matrícula. 

6. Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fl. 12), solicitando 

documentos relativos a cadeia dominial da matrícula em questão. 7. Os 

interessados foram intimados (fl. 42) para querendo, se manifestar, tendo 

decorrido o prazo sem qualquer manifestação. 8. É apontado pelo Oficial 

Registrador que não existe averbação de venda para a matrícula 36.282 

na transcrição n.º 9.360 e que o protocolo n.º 75.369 não confere com o 

nome do adquirente do imóvel. 9. Quanto a escritura registrada no R-1 da 

matrículas n.º 36.282 não confere, conforme informação de fls. 36. 

DECIDO. 10. Feitas as ponderações, inauguraram a presente averiguação 

que pode eventualmente culminar em retificação, nulidade ou 

cancelamento de registro público, logo, deve ter a sua pretensão 

reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível competente. 11. 

Cumpre salientar que a Direção do Foro é incompetente para processar e 

julgar os pedidos de cancelamento dos registros públicos, o que compete 

aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do 

COJE. 12. Diante de todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, 

indícios de fraude ao Registro Público. DISPOSITIVO. 13. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 1.10.17 da CNGC, 

determino o bloqueio da Matrícula n° 36.282, com área de 2.992 ha. 14. 

Expeça-se Mandado de Bloqueio da matrícula 36.282, ao Cartório do 1º 

Ofício de Barra do Garças encaminhando-se cópia da presente Decisão, 

cientificando-o que não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo 

mediante autorização pelo Juízo Cível competente, bem como 

restituindo-se a Matrícula original encaminhada a este Juízo. 15. 

Publique-se presente decisão no DJE. 16. Intimem-se. Cumpra-se. 17. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 6 de setembro 

de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

PROCESSO Nº:4167-80.2014.811.0004(CÓD. 182423)PEDIDO DE 

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

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

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, que encaminhou a matrícula n° 40.703 – Livro 02, para 

averiguação, requerendo providências. 2. Informa o oficial registrador que 

na segunda ficha da matrícula supracitada, consta o registro R-03, que 

descreve a venda da totalidade do imóvel ao Sr. SANDRO ANTONIO 

MROGINSKI, através da Escritura Pública lavrada nas Notas do Cartório do 

1° Ofício de Baliza – GO, no Livro 40, às fls. 149/150. 3. Entretanto, relata 

que ao consultar a autenticidade da matrícula em questão junto ao 

tabelionato de Baliza – GO, restou informado pelo tabelião que não existe 

no Livro 40 qualquer negócio jurídico envolvendo o Sr. WILMAR TEODORO 

DE CARVALHO e o Sr. SANDRO ANTONIO MROGINSKI, e ainda, que às 

fls. 149/150 consta outra Escritura, cancelada por falta de assinaturas 

das partes. 4. Noticia ainda que no R-03 da referida matrícula, a assinatura 

da tabeliã vitalícia foi digitalizada e impressa na matrícula, deixando mais 

um ponto controverso acerca do registro. 5. Por fim, aduz que não foram 

localizados os documentos de quitação dos impostos em favor do Sr. 

SANDRO ANTONIO MROGINSKI (Documentos de Arrecadação Municipal, 

Guia de ITBI recolhida, Certidões Federais, Estaduais e Municipais), 

descritos no R-03, que deveriam fazer parte do arquivo de conhecimento 

do ato. 6. Com a inicial vieram os documentos (fls. 07/35). 7. Após serem 

solicitados, foram juntados diversos documentos (fls. 45/46, 52/64, 68/72, 

78/94), referentes ao arquivo de conhecimento da matrícula. 8. Às fls. 

96/99, consta que todos os proprietários atuais e primitivos, bem como 

possíveis interessados foram devidamente intimados, contudo, não houve 

qualquer manifestação, conforme certidão da fl. 100. 9. Intimado, o 

Ministério Público manifestou-se (fl. 104/105) pelo bloqueio da matrícula n° 

40.703, nos moldes do artigo 214, § 3°, da Lei n° 6.015/73, restando aos 

interessados que busquem pela via judicial adequada, a comprovação da 

propriedade do imóvel questionado. 10. Por fim, vieram os autos conclusos 

para decisão. É o relatório. 11. Em razão dos indícios relatados pelo Oficial 

Registrador às fls. 04/06, é necessária a análise de toda a cadeia dominial 

das matrículas, por conterem supostas irregularidades. 12. Matrícula n° 

40.703 (fls. 34/35). A matrícula n° 40.703 refere-se a uma área de terras 

pastais e lavradias situada no Município de Novo São Joaquim, Comarca 

de Barra do Garças/MT, com área de 700,00 ha, denominada "Fazenda 

São Francisco", aberta em 23 de março de 1994, originária da matrícula n° 

35.527. 13. As Escrituras Públicas de Compra e Venda referentes aos 

registros R-01 e R-02, existem no arquivo de conhecimento do Cartório do 

1° Ofício de Notas de Aragarças – GO, e apresentam o nome dos 

adquirentes em conformidade com os descritos na matrícula. 14. Quanto 

aos protocolos de n° 84.371 (R-01) e n° 85.205 (R-02), os nomes dos 

apresentantes conferem com o dos proprietários da área, embora no 

protocolo de n° 85.205, esteja em branco e não menciona a que matrícula 

se refere. 15. Ao que tudo indica a matrícula n° 40.703 com área de 

700,00 ha, se encontra com sua cadeia dominial supostamente regular. 

Entretanto, é importante observar que a Escritura Pública de Compra e 

Venda lavrada nas notas do Cartório do 1° Ofício-Registro de Imóveis e 

Anexos da cidade de Baliza – GO, no Livro n° 40, às fls. 149/150, descrita 

no R-03, não confere com o que foi efetivamente lavrado naquela 

Serventia, como demonstrado na Escritura às fls. 68/72. 16. Além disso, o 

protocolo de n° 105.058, utilizado no R-03, não consta no Livro de 

Protocolos do Cartório, contendo a inscrição "EM BRANCO", na linha que 

seria correspondente ao número do protocolo.(fls. 94). 17. Matrícula n° 

35.527 (fls. 07/08). A matrícula n° 35.527 refere-se a uma gleba de terras 

pastais e lavradias, situado no Município de Novo São Joaquim, Comarca 

de Barra do Garças – MT, com área de 1900 ha, no lugar denominado 

"Fazenda São José", aberta em 22 de fevereiro de 1990, proveniente da 

transcrição n° 9.456. Nela consta averbação de venda para a matrícula n.º 

40.703. 18. Portanto, conclui-se que a matrícula nº 40.703 com área de 

700 ha, se apresenta regular até o R-02, apresentando irregularidade na 

abertura do R-03, o que pode eventualmente culminar em 

cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete à 

direção do Foro fazê-lo. 19. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação 

da medida acautelatória, até que as irregularidades possam ser sandas na 

esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 
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reparação a terceiros de boa-fé. 20. Dispositivo. 21. Posto isto, com fulcro 

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

incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, 

retificação, suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme 

acima fundamentado. 22. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, 

e em respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança 

Jurídica dos Registros Públicos, determino a suspensão dos efeitos dos 

registros e anotações posteriores ao R-02 da Matrícula nº 40.703, com 

área de 700 ha, o que faço a título de juízo de segurança. 23. Expeça-se 

mandado de averbação ao Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças, para 

proceder à averbação de suspensão dos efeitos do R-03, da matrícula n° 

11.990 com área de com área de 700 ha. 24. Cumpra-se. Publique-se a 

decisão no DJE. 25. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do 

Garças, 30 de agosto de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO.

PROCESSO Nº:1160-80.2014.811.0004(CÓD. 179122)PEDIDO DE 

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

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

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, que encaminhou a matrícula n° 16.776 com área de 302 ha para 

averiguação, requerendo providências. 2. Informa o oficial registrador que 

a matrícula de n° 16.776 é proveniente da transcrição n° 15.537, 

entretanto, nela, não consta averbação acerca da venda da área e 

abertura da referida matrícula. 3. Relata que os formulários das matrículas 

não condizem com o padrão utilizado pela Serventia, e ainda, que as 

assinaturas dos oficiais de registro, aparentam ser irregulares, quando 

comparadas com outras firmadas em matrículas semelhantes, nos 

arquivos do Cartório. 4. Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/37. 

5. Após serem solicitados, foram juntados diversos documentos (fls. 46, 

51/55, 58/59, 65/69, 88/93), referentes ao arquivo de conhecimento da 

matrícula. 6. Às fls. 76/79, consta que todos os proprietários atuais e 

primitivos foram devidamente intimados, contudo, não houve qualquer 

manifestação conforme certidão de fl. 80. 7. Intimado, o Ministério Público 

manifestou-se (fls. 72/73) pelo bloqueio da matrícula n° 16.776, nos 

moldes do artigo 214, § 3°, da Lei n° 6.015/73, restando aos interessados 

que busquem pela via judicial adequada, a comprovação da propriedade 

do imóvel questionado. 8. Por fim, vieram os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. 9. Em razão dos indícios relatados pelo Oficial 

Registrador às fls. 04/05, é necessária a análise de toda a cadeia dominial 

das matrículas, por conterem supostas irregularidades. 10. Matrícula n° 

16.776 (fls. 06/07). A matrícula n° 16.776, refere-se a uma área de terras 

pastais e lavradias situada neste Município e Comarca de Barra do Garças 

- MT, com área de 302,00 ha, denominado "Fazenda Porangaba", de 

propriedade primitiva de MARIA EUGENIA BORGES CUNHA e MARILDA 

EUGENIA BORGES CUNHA, aberta em 04 de janeiro de 1982, sendo 

proveniente da transcrição n° 15.537. 11. A Escritura Pública de Compra e 

Venda referente ao registro R-01 não existe nas notas do Cartório de 

Registro Civil e Tabelionato de Anhambi – MG, devido à inexistência desta 

cidade, conforme certidão de fl. 47. Além disso, após buscas no site do 

TJ-SP, descobriu-se a existência da cidade de Anhembi no estado de São 

Paulo, entretanto, naquela serventia, não houve a lavratura do documento, 

pois, na época o serviço Notarial ainda utilizava o livro N.º 79. 12. Quanto 

a Escritura Pública de Compra e Venda descrita no R-02, não foi analisada 

em razão do livro de número 382, onde supostamente teria sido lavrada se 

encontrar desaparecido da Serventia desde 2004. 13. Os dados 

apresentados protocolos de n° 31.906 e n° 98.042, não conferem com 

aqueles descritos no R-01 e R-02 da matrícula de n° 16.776. 14. 

Transcrição n° 15.537 (fls. 10/12). A transcrição n° 15.537 refere-se a 

uma gleba de terras, com área de 13.845 ha e 45 a, situada no município 

de Luciara, Comarca de Barra do Garças - MT, de propriedade primitiva de 

ESMERINO RIBEIRO DO VALLE FILHO. Nela não consta averbação 

transferindo a área de 302 ha, para a matrícula n° 16.776. 15. Portanto, 

conclui-se que a matrícula nº 16.776, apresenta diversas irregularidades, 

principalmente quanto à sua abertura, o que pode eventualmente culminar 

em cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete 

à direção do Foro fazê-lo. 16. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a 

aplicação da medida acautelatória, até que as irregularidades possam ser 

sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou 

impossível reparação a terceiros de boa-fé. 17. Dispositivo. 18. Posto isto, 

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

incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, 

retificação, suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme 

acima fundamentado. 19. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, 

e em respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança 

Jurídica dos Registros Públicos, determino o bloqueio da matrícula de nº 

16.776, com área de 302,00 ha, o que faço a título de juízo de segurança. 

20. Expeça-se, mandado de averbação ao Cartório do 1° Ofício de Barra 

do Garças para proceder à averbação de bloqueio na matrícula de n° 

16.776, com área de 302,00 ha. 21. Cumpra-se. Publique-se a decisão no 

DJE. 22. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 30 de 

agosto de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

PROCESSO Nº:5359-14.2015.811.0004(CÓD. 202807)PEDIDO DE 

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

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

instaurado visando averiguar possíveis irregularidades referentes a 

transcrição nº 15.416. 2. Com a inicial vieram os documentos anexados à 

fls. 06/25. 3. O imóvel da transcrição nº 15.416, refere-se a um imóvel com 

área de 21.258,00 ha e 3.805 m² (fls. 06/10) situado no Município e 

Comarca de Barra do Garças/MT, aberta em 03 de julho de 1972, originária 

da unificação da transcrições n° 11.190, 11.191 e 11.193, de propriedade 

primitiva de Sr. RICARDO FRANCO DE MELLO. 4. O imóvel registrado na 

transcrição nº 11.190, refere-se a uma área de 6.260,00 ha e 5.785,00 m² 

(fl. 11/12), situado no Município e Comarca de Barra do Garças/MT, 

denominado "Marajá", aberta em 28 de março de 1967, originária da 

matrícula n° 4.818, de propriedade primitiva de Sr. RUBENS FRANCO DE 

MELLO. Nela consta averbação de venda para a transcrição n.º 15.416. A 

transcrição n.º 4.818(fls. 19, refere-se ao registro do Título Definitivo de 

Propriedade expedido pelo INTERMAT em 30/01/1961 em favor de José 

Lorentz de Carvalho, referente uma área de 6.260 has. Nela consta venda 

de para a transcrição n.º 11.190, porém não tinha área suficiente para 

abertura da referida transcrição.(fls. 14). 5. O imóvel registrado na 

transcrição nº 11.191 com área de 7.489,00 ha e 9.010,00 m² (fl. 22/23), 

refere-se a um lote de terras situado no Município e Comarca de Barra do 

Garças/MT, denominado "Iracema", aberta em 28 de março de 1967, 

originária da transcrição n° 10.928, de propriedade primitiva de Sr. 

RUBENS FRANCO DE MELLO. Nela consta averbação de venda para a 

transcrição n.º 15.416. 6. O imóvel registrado na transcrição nº 11.193 

com área de 7.489,00 ha e 9.010,00 m² (fl. 20/21) refere-se a um lote de 

terras situado no Município e Comarca de Barra do Garças/MT, 

denominado "Paula Freitas", aberta em 28 de março de 1967, originária da 

transcrição n° 4.816, de propriedade primitiva de Sr. RUBENS FRANCO DE 

MELLO. Nla consta averbação de venda para a transcrição n.º 15.416. 7. 

Às fls. 41/44, 48 e 52/57, foram juntados documentos novos documentos. 

8. Foram intimados às fls. 33, os interessados da matrícula, para 

querendo, se manifestarem nos autos, porém não o fizeram. 9. Intimado, o 

Ministério Público manifestou-se (fl. 28, 58 e 60/61) solicitando 

documentos. 10. Cumpre destacar que a soma das áreas alienadas da 

transcrição nº 4.818 (fls. 13/14) ultrapassou a área descrita na 

transcrição, consequentemente impedindo a abertura da transcrição 

11.190 (fl. 11/12). DECIDO. 11. Feitas as ponderações, inauguraram a 

presente averiguação que pode eventualmente culminar em retificação, 

nulidade ou cancelamento de registro público, logo, deve ter a sua 

pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível 

competente. 12. Cumpre salientar que a Direção do Foro é incompetente 

para processar e julgar os pedidos de cancelamento dos registros 

públicos, o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do 

art. 51, inciso VI, do COJE. 13. Com efeito, deve-se reforçar que para 

cada imóvel deve ser aberta uma única matrícula, de forma que uma 

matrícula apenas pode se referir a um imóvel (art. 176, § 1º, inciso I, da Lei 

nº 6.015/73), é a orientação fundada no Princípio da Unitariedade Matricial 

ou Unicidade da Matrícula. 14. Diante de todo o exposto, denota-se que há 

no caso dos autos, indícios de Fraude do Registro Público. DISPOSITIVO. 

15. Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 

1.10.17 da CNGC, determino o bloqueio das transcrições nº 15.416 com 

área de 21.258,00 ha e 3.805,00 m² e 11.190 com área de 6.260,00 ha e 

5.785,00 m². 16. Expeça-se Mandado de Bloqueio das transcrições n.º 

15.416 e 11.190 e Notifique-se o Oficial do Cartório do 1º Ofício de Barra 

do Garças acerca da presente Decisão, cientificando-o sobre a 

averbação e que não poderá mais nas transcrições praticar qualquer ato, 

salvo mediante autorização pelo Juízo Cível competente, bem como 

restituindo-se a Matrícula original encaminhada a este Juízo. 17. 

Publique-se a presente decisão no DJE. 18. Intimem-se. Cumpra-se. 19. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças,5 de setembro 

de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.
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1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228976 Nr: 8393-60.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana da Silva Sousa Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. CERTIFIQUE-SE se houve ou não a expedição de carta precatória para 

citação do executado, haja vista a manifestação de fls. 60/74.

2. EXPEÇA-SE o necessário para o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229780 Nr: 8931-41.2016.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulinelli Ribeiro Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A, TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em decorrência do pedido de fl. 98, verifica-se que a carta precatória 

foi devidamente cumprida pelo juízo deprecado, inclusive com diligência 

negativa (fl. 96).

 2. Destas forma, INTIME-SE a parte autora para dar andamento no feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80793 Nr: 4155-76.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Alexandre Rodrigues da Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, 

André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 13.613, Kayo Ronnaro Silva 

Dias - OAB:MT-22433/O, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Exequente para que promova o andamento do feito, 

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

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182940 Nr: 4631-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeneide Resende de Souza, Valdete 

Resende de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, DEFIRO o pedido de fl. 

86/87. SUSPENDO o processo pelo prazo de 06 (seis) meses, com fulcro 

no art. 921, §1º, CPC/2015.

 2. DEFIRO a continuidade do pedido de restrição veicular (apenas 

transferência - RENAJUD).

3. Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte autora para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68137 Nr: 1630-58.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anwar F.Ibrahim - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Exequente, pessoalmente, na pessoa de seu 

representante legal para que promova o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228988 Nr: 8404-89.2016.811.0004

 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: Rogério de Andrade Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Rodrigues Aguiar, Wanderson Aguiar 

Benicio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta 

por ROGÉRIO DE ANDRADE GALVÃO em face de WESLEY RODRIGUES 

AGUIAR e WANDERSON AGUIAR BENICIO.

2. À fl. 87 foi determinada a intimação pessoal da parte requerente para 

dar prosseguimento do feito, sob pena de extinção por abandono da 

causa, conforme preceituado no art. 485, inciso III, do CPC.

 3. Conforme consta em certidão de fl. 92, embora devidamente intimado, a 

parte autora quedou-se inerte.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando a inércia da parte requerente que, após a intimação 

pessoal para dar prosseguimento no feito, deixou de praticar atos que lhe 

competia, caracteriza-se o abandono do feito, o que acarreta sua 

extinção, sem resolução do mérito.

6. Dessa forma, diante do manifesto desinteresse da parte autora pelo 

regular andamento do feito e, considerando que o processo não pode se 

eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC.

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

anotações necessárias.

8. CUSTAS pelo requerente.

9. Expeça-se o necessário.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151403 Nr: 1506-36.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cibele Maria Conceição Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL CARLOS LOPES 
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FÉLIX - OAB:7511/MT

 Vistos.

 1. Considerando a ausência de manifestação da parte exequente, bem 

como existindo comprovante do depósito do valor cobrado, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, II, CPC/2015.

2. Sem custas e honorários. PRIC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264124 Nr: 15587-77.2017.811.0004

 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: Vilmanilson Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemisa Seguradora de Vida e Previdência 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Lima Paulo - 

OAB:26068/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Vistos.

 1. Considerando a realização de perícia técnica por perito do juízo, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem a respeito, no prazo comum 

de 10 dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237381 Nr: 14364-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Fernana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO pedido retro, CITE-SE a parte executada, no endereço 

informado à fl. 80, conforme despacho de fl. 50.

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271141 Nr: 1706-96.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Moura, MARIA HELENA 

BEVILAQUA DE LUCCA, Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva 

Romanato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de pedido de busca e apreensão amparado no art. 3º, §12 do 

Dec. Lei n 911/1969.

 2. A pretensão foi deferida às fls. 50/52. A parte autora requereu a baixa 

e devolução dos autos a origem, vez que as partes entabularam acordo, 

sendo desnecessário o prosseguimento do feito. (fl. 59).

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 4. Verifica-se que estes autos se limita tão somente a busca e apreensão 

dos bens, pois os demais atos estão vinculados ao processo principal que 

tramita junto à Comarca de Nova Xavantina (Cód.: 97804).

 5. Além do mais, observa-se o desinteresse no prosseguimento do feito, 

já que houve autocomposição extrajudicial entre as partes.

 6. Dito isso, HOMOLOGO a desistência do pedido da parte requerente de 

busca e apreensão dos veículos.

 7. ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

8. CUSTAS remanescentes a cargo do requerente. SEM honorários 

advocatícios.

9. CIÊNCIA ao Juízo da Comarca de Nova Xavantina (Cód.: 97804) do teor 

dessa decisão.

10. 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.: 258797 Nr: 12009-09.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco De Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dendena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça (fl. 61/62), sob pena de 

devolução da missiva, independente de cumprimento.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275358 Nr: 4320-74.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogélio Souza Leguizamon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24331/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte AUTORA, 

via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 40.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5937 Nr: 354-12.1995.811.0004

 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 da Comarca de Governador 

Valadares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ANTONIO TOMASI, Sebastião Pina 

Costa, LUZIA COSTA DA SILVA

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: silvio godoy - OAB:5195B /MS

 Vistos.

1. Antes de analisar a petição de fls.334/336, INTIME-SE a parte exequente 

para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191929 Nr: 11661-93.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma de Sousa Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A
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 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca da perícia de fls. 

208, no prazo de 15 (quinze) dias.

2.DEFIRO pedido de fl. 209, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados à fl. 207, devendo ser observados os dados 

indicados à fl. 209.

 3. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação e/ou julgamento do 

feito no estado em que se encontra.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259671 Nr: 12660-41.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenaldo Lopes do Couto

 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. INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca da perícia de fl. 

112, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação e/ou julgamento do 

feito no estado em que se encontra.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176620 Nr: 10654-03.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Pereira de Jesus, Helena Ferreira Lima de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pasa - Produtos Alimentícios da Amazônia

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

de Mato Grosso - OAB:, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de ação de usucapião ajuizada por CARLOS PEREIRA DE 

JESUS e HELENA FERREIRA LIMA DE JESUS.

2.Intimado para dar prosseguimento ao feito, a parte autora quedou-se 

inerte, fls.88/90.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5.Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7.SEM CUSTAS dada a gratuita da justiça conferida aos autores (fl. 25).

 8. 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.: 93596 Nr: 7370-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani, 

Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 132 (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156585 Nr: 8895-72.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Vale da Serra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir José de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora para que promova o andamento do feito, 

promovendo as diligências que lhe cabem, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155925 Nr: 8055-62.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silfarney Vieira do Nascimento, Alcy Borges Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Carvalho de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença decorrente dos honorários 

advocatícios fixados na sentença de fls. 93/97.

 2. O recurso de apelação foi desprovido (fls. 125/127). O trânsito em 

julgado ocorreu em 06/10/2015 (fl. 129).

 3. O advogado da parte autora requereu o cumprimento da sentença no 

que tange aos honorários advocatícios (fls. 131/132). Devidamente 

intimada para pagamento a parte executada impugnou (fls. 143/143). O 

exequente manifestou pela improcedência (fls. 150/151).

 4. Realizada a resdistribuição do feito, conforme autorizado pela 

Resolução TJ-MT/TP nº 09, os autos vieram-me conclusos.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Sem delongas. O caso colocado à análise é de simples resolução.

 7. Não merece guarida a tese de que a obrigação referente aos 

honorários advocatícios é engessada, ou seja, o valor fixado é aquele 

devido, de modo que não cabe aplicar atualização monetária ou juros 

moratórios em tal verba.

 8. Isso porque o teor do art. 85, §16 do CPC/2015 é claro ao elucidar de 

que os honorários advocatícios quando fixados em quantia certa, como no 

caso destes autos, os juros moratórios incidirão a partir da data do 

trânsito em julgado da decisão.

 9. Além do mais, já existe entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

que a correção monetária, por sua vez, incidirá a partir da data de seu 

arbitramento .

 DISPOSITIVO

10. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, REJEITO a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls.142/143.

11. INTIME-SE a parte exequente para atualizar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

 12. Sem prejuízo, atualizado o valor do débito, INTIME-SE o executado 

para pagar, nos termos da decisão de fl. 140.

 13. Na hipótese de decorrer o prazo sem atualização, voltem-me 

conclusos para extinção.

 14. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1531 Nr: 1463-56.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON AZOLINI - 

OAB:3094/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono ao presentes autos para que seja efetuada a intimação da 

parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

§3º, art.854, CPC/2015 , considerando que a penhora on line fora frutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275209 Nr: 4214-15.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselita Fabiana de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Vida e Previdência, MAPFRE 

Brasil Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora para que se manifeste acerca das 

correspondências devolvidas (fls. 32/33), no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270546 Nr: 1377-84.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taila Diene da Silva Fidelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca da perícia de fl. 

89, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação e/ou julgamento do 

feito no estado em que se encontra.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275730 Nr: 4564-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Holleben Leite Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE, pessoalmente, a parte Autora para que promova o 

andamento do feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172782 Nr: 5903-70.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monique Dayane Oliveira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maurival Cavalcante Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 

17.060, Vanessa Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 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.: 211041 Nr: 10106-07.2015.811.0004

 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: SAMUEL DE CASTRO E SILVA, Roselita Alves de 

Moraes Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Fullin de Castro - 

OAB:20273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 Vistos.

 1. Tendo em vista a concordância da parte exequente com os valores 

depositados, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, II, 

CPC/2015.

 2. Sem custas e Honorários. CERTIFIQUE-SE a existência de eventuais 

custas remanescentes e providencie-se o necessário à sua eventual 

cobrança.

 3. EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores ao exequente.

 4. PRIC. Após, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250293 Nr: 6416-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. Rego - Me, Deusvane Quirino Rego 

Teixeira, Alex Teixeira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodriges da 

Fonseca Filho - OAB:OAB/MT 5751, ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Vistos.

 1. CERTIFIQUE-SE se houve a citação do executado J. F. REGO - ME.

2. Em caso positivo, PROCEDA-SE À AVALIAÇÃO DOS BENS 

PENHORADOS, intimando-se as partes para se manifestarem a respeito, 

no prazo comum de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227435 Nr: 7311-91.2016.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA TRANSPORTES E 

MECANICA ME, João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - 

OAB:6.057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O, Patrícia 

Biondo - OAB:51346/ RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184518 Nr: 5901-66.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leovigildo Pereira Gonçalves, Caroline Gonçalves 

Souza Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Vale do Araguaia Ltda, Antônio 

Gouveia de Moraes, Agemiro Borges Dias, Wilson Salomão de Siqueira, 

Orani Ferreira Rodrigues

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

de Mato Grosso - OAB:, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora 

Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Vistos.

1. Diante do pedido dos autores à fl.155, com fundamento nos §§ 2º e 3º 

do art. 3º, c/c art. 139, V, todos do CPC/2015, DESIGNO audiência 

conciliatória para o DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018, às 14h (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO), vez que há possibilidade de autocomposição entre as 

partes.

 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 dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. INTIMEM-SE as partes que possuem advogado constituído nos autos via 

DJE. Os autores assistidos pela Defensoria Pública INTIMEM-SE-OS 

pessoalmente.

 4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, venham-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71439 Nr: 4720-74.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Alves das Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Auto Posto Ltda, Maicon Neves Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. O processo encontra-se SUSPENSO por decisão nos autos de 

Embargos de Terceiros, cód. 269367, fls. 71/74.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201676 Nr: 4786-73.2015.811.0004

 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: Maria Lúcia Barbosa de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul America Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Barbosa da Silva - 

OAB:18490-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A

 Vistos.

 1. O valor acordado foi devidamente quitado pela parte requerida. Assim, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, II, CPC/2015.

 2. Sem custas e honorários. PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93414 Nr: 7195-32.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constantini Rodrigues Cobranças - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Crispim Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Rodrigues da Silva - 

OAB:186287/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Fabricia Barros de Paiva Barbosa - OAB:11872/MT, Flavianne Vaz 

Andrade - OAB:MT/1.2.988, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de 

se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Outrossim, DEFIRO o pedido de restrição de veículos via Renajud 

(apenas transferência).

5. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244637 Nr: 2498-84.2017.811.0004

 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: Reinaldo Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Central das Ass. Rurais Com. Ser. 

Reg.dos Peq.Produtos Trab.e Urd.B.G, Francisco Sousa da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Com fundamento no art. 344, do CPC/15, DECRETO A REVELIA dos 

requeridos ASSOCIAÇÃO CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS, COM. 

SERV. REG. DOS PEQUENOS PRODUTORES TRAB. E URBANO DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E ADJASCENTES. e FRANCISCO 
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SOUSA DA PURIFICAÇÃO, uma vez que devidamente citados (fl. 153) , 

deixaram de apresentar contestação no prazo legal, conforme certidão 

encartada à fl. 157.

 2. Considerando não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

3. Dessa forma, INTIME-SE o requerente para que se manifeste acerca 

das provas a serem produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, conclusos, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41271 Nr: 659-78.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho, Enesio de Souza 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES - OAB:7.062-MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Eromar Barbosa Belém - OAB:7003/MT, 

Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 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 Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196669 Nr: 1604-79.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxi Revendedora de Bebidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. O. S. de Oliveira Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Barbosa Oliveira - 

OAB:24875/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Ricardo Borges Leão 

Júnior - OAB:19.113

 VISTOS.

1. Conforme ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, a indicação de bens 

passíveis de penhora pelo Executado: "trata-se de dever – e não mero 

ônus – o da indicação dos bens a penhorar e o da prestação das meras 

informações necessárias à sua realização. Mesmo que o executado 

entenda que só tem bens impenhoráveis, deverá informar ao juiz, mediante 

a ressalva da impenhorabilidade que os afeta." (THEODORO JUNIOR, 

Humberto. Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de 

Conhecimento e Procedimento Comum. V 3. edição 47ª. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p. 246/247).

2. Diante disso, tendo restado infrutífera a tentativa de bloqueio de valores 

nas contas bancárias do Demandado, INTIME-SE o Executado para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíves de penhora ou 

comprove a inexistência de bens, sob pena de aplicação de multa nos 

termos do art. 774, do CPC/2015.

 3. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me concluso para 

análise da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 88091 Nr: 2022-27.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clayton Rezende Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para juntar planilha atualizada do valor do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271169 Nr: 1719-95.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednilson de souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Lima de Oliveira - 

OAB:23713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333, Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 Vistos.

1. Antes de analisar a transação efetivada entre as partes, INTIME-SE a 

requerida para juntar aos autos o instrumento procuratório que constituiu o 

advogado subscritor do acordo de fls. 57/59, no prazo de 15 (quinze) 

dias, com fundamento no art. 76, CPC/2015.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239089 Nr: 15556-91.2016.811.0004

 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: Izaias de Carvalho Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Gularte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Teixeira Neto - 

OAB:11399/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido de fls. 85/88 e DETERMINO seja expedido mandado de 

imissão na posse do imóvel descrito na petição inicial.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222454 Nr: 4341-21.2016.811.0004

 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: VANDA KARA JOSÉ PINHEIRO, Espolio de Jair Rocha 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMALDO INACIO BOKORNI, ROMILDO JOSÉ 

BOKORNI, Adalberto Teixeira da Silva, Leda Raquel Sales Bokorni, Mateus 

Brandão Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043, Sérgio Ricardo Ferrari - 

OAB:SP/76.181

 VISTOS.

1. Em consulta ao Sistema INFOJUD verificou-se que o CPF informado à fl. 

118vº não diz respeito à parte Leda Raquel Sales Bokorni.

2. Dito isso, INTIME-SE a parte autora para informar o número do CPF da 

parte requerida que pretende consultar junto ao sistema, ou cumprir com o 

determinado à fl. 114, item 3, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285785 Nr: 10524-37.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a Autora instrua o feito com os seguintes 

documentos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321 do CPC/2015: a)declaração de imposto de renda para comprovação 

da necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. 8.Na 

ausência de atendimento da alínea supramencionada, proceda com o 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo aludido, 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. 

9.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223595 Nr: 5013-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcido Nilson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira Vianna Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ardonil M.Gonzalez Junior - 

OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MATIAS - OAB:1857/O

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte requerida para se manifestar sobre o pedido de fls. 

248/249, no prazo de 10 dias. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264450 Nr: 15800-83.2017.811.0004

 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): Clinica Terapêutica Recomeçar Ltda, Carlos 

Leandro Leão Dias, Eliete Aparecida Araujo Couto, Klinger Felipe da Silva, 

Simone do Rosário Leão Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte requerida, Sra. Eliete Aparecida Araujo 

Couto, na pessoa do seu representante legal, para se manifestar no prazo 

de 05 dias, considerando que “o mandado, carta precatória ou qualquer 

outro expediente fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou 

totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243541 Nr: 1750-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Luís Munaretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. BANCO BRADESCO S/A postula a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução, nos termos do artigo 4°, do Decreto-Lei 

nº 911/69, conforme petição de fls. 178/180.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Compulsando os autos, entendo que estão presentes os requisitos 

legais, pois, conforme certidão de fls. 151/174 e 176, o bem pretendido 

não foi encontrado. Assim, com fundamento no artigo 4º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, CONVERTO A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO.

4. Proceda a Secretaria às necessárias anotações, inclusive no 

distribuidor, e retifique a autuação e registro cartorário.

5. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

6. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

7. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

8. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

9. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229555 Nr: 8799-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dissal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iris Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC e considerando que a parte requerida cumpriu o 

disposto na decisão de fls. 58, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a intimação da parte autora para devolver o veículo da requerida 

no prazo de 72 horas, bem como para que informe nos autos os dados 

bancários para transferência dos valores depositados, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189925 Nr: 10243-23.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Fidelis de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Borges de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23.624, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que a carta precatória de fls. 180 não fora encontrada na 

Comarca, apesar de devidamente recebida conforme AR de fls. 180v, 
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impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271168 Nr: 1718-13.2018.811.0004

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Com relação ao pleito de fls. 61/62, INTIME-SE a parte requerente para 

que se manifeste acerca da certidão de fl. 63.

2. Após, voltem-me os autos conclusos para futuras deliberações.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192074 Nr: 11742-42.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE, pessoalmente, a parte Autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que promova o andamento do feito no praqzo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195275 Nr: 676-31.2015.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Administradora de Consórcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 164, conforme requerido.

2. EXPEÇA-SE o competente Alvará Judcial para o levantamento integral 

dos valores depositados nos autos (fls. 156/158), observando-se a conta 

indicada pela Exequente às fls. 164.

3. Outrossim, tendo em vista que embora intimada, a Exequente nada 

manifestou quanto ao pedido de extinção do feito, pelo adimplemento (fls. 

156), por certo, resta caracterizada a concordância tácita.

4. Por tal razão, JULGO EXTINTO o feito, pelo adimplemento integral da 

dívida, nos termos do art. 924, II, CPC/2015.

5. CUSTAS pelo Executado.

6. Cumpridas as determinações acima, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

7. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271308 Nr: 1829-94.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 VISTOS.

1. Diante da arguição de preliminares, INTIME-SE a parte Autora para, 

querendo, impugnar a contestação no prazo legal.

2. Decorrido o prazo com ou se manifestação, voltem-me concluso para 

saneamento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93756 Nr: 7523-59.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Cardoso de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia - Bradesco 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA proposta por MARIA 

MADALENA CARDOSO DE SOUSA em face de BRADESCO SEGUROS 

S.A.

À fls. 255, a parte requerida manifestou pelo cumprimento voluntário da 

sentença que a obrigou ao pagamento do importe de R$ 13.183,53 (treze 

mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), conforme 

memorial descritivo do cálculo atualizado e da guia judicial de quitação, à 

fls. 257 e 258, respectivamente.

Após certificação da Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca, a autora, devidamente intimada, manifestou, à fls. 261, pelo 

levantamento integral dos valores depositados em seu favor.

É o breve relatório. Decido.

Analisando os pedidos constantes nos autos, em manifestação 

apresentada à fls. 261, verifico o direito configurado para o recebimento 

do quantum depositado, a título de cumprimento de sentença condenatória. 

Estando presente a voluntariedade do adimplemento da obrigação imposta 

em provimento jurisdicional, deve ser assegurada a retirada dos 

dispêndios pela parte favorecida, a qual a sentença, por intermédio deste 

Juízo, expôs ter a garantia do recebimento do que lhe é devido.

 Nessa monta, atendendo o pleito, DEFIRO o pedido retro, com o escopo de 

determinar a expedição de alvará judicial, permitindo o levantamento dos 

valores depositados judicialmente para proveito da requerente.

Assim, EXPEÇA-SE alvará em favor da requerente, junto ao BANCO DO 

BRASIL S.A, para levantamento do valor pretendido, no que tange ao 

montante depositado em conta judicial para este fim, permitindo, assim, 

retirada direta no caixa da agência bancária local pela requerente ou por 

depósito em conta a qual a beneficiada indicar.

Custas quitadas pela parte requerida, em efeito de condenação, conforme 

se verifica à fls. 263/264.

Isto posto, após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias e 

ARQUIVEM-SE com as anotações de costume.

Publique-se. Registra-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214543 Nr: 12186-41.2015.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HALLEX SANDRO 

MINGOTI RÊGO, para devolução dos autos nº 12186-41.2015.811.0004, 

Protocolo 214543, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237088 Nr: 14202-31.2016.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geancarlus de Souza Guterre - 

OAB:GO-35.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HALLEX SANDRO 

MINGOTI RÊGO, para devolução dos autos nº 14202-31.2016.811.0004, 

Protocolo 237088, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247787 Nr: 4734-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Lourenco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Lopes Lourenço, Thainara 

Almeida Faria Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Lourenço dos 

Santos - OAB:44959/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HALLEX SANDRO 

MINGOTI RÊGO, para devolução dos autos nº 4734-09.2017.811.0004, 

Protocolo 247787, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98654 Nr: 3663-16.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Francisco Thoma, Rosângela Kolinski 

Thoma, Danilo Varjão Alves, Município de Barra do Garças - MT, Júlia 

Renata Sampaio Martins, Sérgio Alves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS BERTUCCI - 

OAB:12666-MT, Procurador do Município de Barra do Garças - 

OAB:000/MT, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3663-16.2010.811.0004, Protocolo 98654, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282662 Nr: 8688-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardina Aleixo Carvalho, LINDINALVA 

SATURNINO DE MOURA, TERCEIROS E POSSÍVEIS INTERESSADOS, 

FRANCISCO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosalia Maria Vieira Faria - 

OAB:25344/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS E POSSÍVEIS 

INTERESSADOS, Telefone ( ) -. 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: Alega o autor que possui mansa e pacificamente o 

imóvel por mais de 16 (dezesseis) anos, sem que houvesse interrupção, 

nem oposição. Contudo, o autor não possui título de domínio do imóvel. 

Argumenta o autor que satisfaz os requisitos que são exigidos por lei, 

postulando pela citação do réu, dos confinantes e intimação das Fazendas 

Públicas para que, ao final, seja julgado procedente o pedido com a 

expedição do competente registro do domínio do imóvel.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel urbano situado na quadra 96, 

lote 18, na Rua Dom Aquino, n. 644, bairro Santo Antonio, cidade de Barra 

do Garças-MT, com área de 330,00 m².

Despacho/Decisão: VISTOS.1. CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 10 DE OUTUBRO DE 2018, às 

12h00min, consignando as advertências legais, bem como citem-se por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos.2. Expeça-se mandado de citação pessoal para 

os confinantes, na forma requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015). 3. 

Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos.4. Notifique-se o Ministério Público.5. 

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.6. 

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, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 10 de setembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89007 Nr: 2908-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguiton Macedo da Silva, Eliane da Mota Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Takashi Ichikawa, Elizeth Pereira Carmo 

Ichikawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Marcus 

Vinicius Dourado de Araújo - OAB:MT 12.653, Mirelle Pereira Alves 

- OAB:MT 14.989, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 
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NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 2908-26.2009.811.0004, 

Protocolo 89007, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96544 Nr: 1499-78.2010.811.0004

 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: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acioni da Silva Marques, Adair Jovencio 

Ferreira, Belmiro Alves de Melo, Atemy Ramos de Oliveira, Antônio Dias 

Cabral, Antão Divino Arbués Nery, Deocleciano de Moraes Ferreira, 

Espolio de Epaminondas Antônio de Farias, Cogo Indústria e Comércio de 

Baterias Ltda, Edivaldo Almeida Farias, Benedito Pereira da Silva, E. L. 

Esteves Imobiliária, Daniel Oliveira do Carmo, Edson Teixeira Araujo, Ilza 

Maria de Morais Silva, Sandoval Oliveira Faria, Juarez Viana Ferreira, 

Paulo Francisco Thoma, Leandro Gouveia de Moraes, Marcelina Firmina de 

Sousa, Hermes Gabriel da Silva, João Batista Alves de Deus, Teófilo José 

de Santana, Epaminondas Oliveira Farias, Fabricio Borges da Silva, João 

Batista Alves Guedes, Luceia de Fátima Ribeiro Leite, Ugleber Borongá 

dos Reis Silva, Leonardo Gouveia Pimentel, Sérgio Alves Souza, Ênio José 

Basso, José Isolde Ribeiro Pedroso, Ana Maria de Castro Farias, Dorvalina 

Maria da Silveira, Marizete Pereira da Silva, Alaor Moreira dos Santos, 

Helio Rodrigues da Luz Filho, Felicia Ramon Ribeiro, Luzia Maria de 

Carvalho, Oedes Fernandes da Silva, Sidronilia de Campos Silveira

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Alexandre Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:12.203-A, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - OAB:MT 12.672, 

Anderson Adiel Postal - OAB:MT 11.844, Antônio Mariano dos 

Santos - OAB:MT 10.115, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 

15.027 A, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Eurípedes Ferreira Martins Junior - OAB:MT/20393, Greice Kelly 

Varela Pereira - OAB:14436, JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:190303/MT, JOSÉ CARLOS BERTUCCI - OAB:12666-MT, LUCIANO 

FREITAS FARIA - OAB:11979-A/MT, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571, 

Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467, Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

1499-78.2010.811.0004, Protocolo 96544, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69671 Nr: 3112-41.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herval Alves D'Afonseca, Alfredo Floriano 

Tonetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, PAULA GRAZIANE DELMONDES - OAB:17.744/MT, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA GRAZIANE 

DELMONDES, para devolução dos autos nº 3112-41.2007.811.0004, 

Protocolo 69671, 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.: 45706 Nr: 18-56.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Carlos de Morais, Janúlia Morais, Mariléia 

Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Martins Fonseca, DARSONE MARTINS 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Kelian Cristina Alves Costa - OAB:9039/MT, Luciano 

Justino da Silva - OAB:15695/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 30 e SUSPENDO o processo pelo prazo de 01 

ano.

 2. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (artigo 485, III, 

CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 49318 Nr: 653-37.2005.811.0004

 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: NÉDIO GOLDONI, NEUSA MARIA GOLDONI, DEONILDO 

FIORENTIN, GENTILA FIORENTIN, GILMAR ANTONIO FIORENTIN, CARMEM 

FIORENTIN, Arno José Mari, ISABEL MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHILADELPHO GARCIA, EURÍDICE DE MORAES 

GARCIA, JOSÉ FLÁVIO GARCIA, ANA MARTA GARCIA DA SILVA, 

FILADELFO GARCIA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:6445-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SATURNINO FERNANDES 

NETTO - OAB:6.030-PR

 VISTOS.

1. Considerando que o Sr. Laudemar Galvão Vasconcelos e sua esposa 

foram citados via edital (fl. 727) e permaneceram inertes, NOMEIO a 

Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de curador especial, 

apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no artigo 72, II, 

CPC/2015.

 2. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer os atos necessários ao deslinde da 

ação, sob pena de extinção e arquivamento, conforme art. 485, III, do 

CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36061 Nr: 664-37.2003.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 8.625-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que o exequente já se manifestou 

acerca do laudo de avaliação de fls. 171/186, conforme se verifica pela 

petição de fl. 169 e, em cumprimento a decisão de fl. 153, impulsiono os 

presentes autos para intimar o executado, via DJE, para que no prazo de 5 

dias, se manifeste acerca do laudo de avaliação apresentado pelo Oficial 

de Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT às fls. 171/186.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36990 Nr: 1134-68.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosar Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - 
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OAB:13.689 OAB/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775, CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - 

OAB:OAB-MT 5.446, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929, JACY 

HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 6.151-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que o exequente já se manifestou 

acerca do laudo apresentado pelo Oficial de Justiça às fls. 103/108, 

conforme se observa às fls. 109 e, em cumprimento a decisão de fl. 88, 

impulsiono os presentes autos para intimar o executado, via DJE, para que 

no prazo de 15 dias, se manifesta acerca de referido laudo de avaliação.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235921 Nr: 13359-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Claudio Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. DEFIRO o pedido de fls. 81 e, por conseguinte, determino a expedição 

de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO do numerário depositado na CONTA 

ÚNICA, vinculado a estes autos, como se vê à fl.79, devendo o valor ser 

transferido via TED, na conta bancária informada pelo exequente, às fl.81.

2. Em seguida, INTIME-SE o exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para dar prosseguimento ao feito no que concerne aos atos 

expropriatórios, sob pena de extinção.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226382 Nr: 6710-85.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Rodrigues de Figueiredo, Melchiades 

Negro Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Borges Santiago - 

OAB:22812, Divino Pereira de Sousa - OAB:5830/MT, Vanisse 

Monteiro Campos - OAB:21827

 Vistos.

1. Em 14 de junho de 2018 o exequente requereu o prazo de 30 (trinta) 

dias para se manifestar.

 2. Ante o lapso temporal decorrido desde o último pleito do exequente, 

INTIME-SE-O para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do 

interesse de adjudicação do bem, sob pena de concordância tácita e a 

consequente adjudicação.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174197 Nr: 7519-80.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejones Vieira Vilas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Norberto Schwantes, Imobiliária 

Serra Dourada, Gerthud Schwantes, Emidio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - 

OAB:DP

 VISTOS.

 1. A Sra. Betania Anunciação Oliveira, terceira interessada, requer a 

inclusão de seu nome no polo ativo da ação, alegando conviver em união 

estável com o requerente desde a propositura da presente ação.

 2. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca do pedido apresentado pela terceira interessada às fls. 

112/113.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155137 Nr: 6923-67.2011.811.0004

 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 Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314/SP, 

Leislie de Fatima Haenisch - OAB:20099-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que transcorrido o prazo de suspensão da presente 

execuação o representante da parte autora foi intimado a dar 

prosseguimento ao feito, contudo permanceu inerte até o momento 

conforme o teor da certidão de fls.52, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

autora PESSOALMENTE, POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA 

CORREIOS - AR/MP para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção, consoante dispõe o art.485, III, do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179482 Nr: 1477-78.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Anselma Cunha Pena - ME, Mara 

Anselma Cunha Pena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabelle de Baptista - 

OAB:MT 19.065, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Kátia 

Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 

18.476-B, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues 

Held - OAB:MT 14.478, Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 VISTOS.

 1. Tendo em vista que não houve acordo entre as partes (fl. 85), 

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento aos atos expropriatórios, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art. 485, III do CPC/2015.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173191 Nr: 6357-50.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Vicente Fonseca de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e determino a citação da parte executada, por 

meio de Carta Via Correios – ARMP, no endereço informado à fl. 106, para 

efetuar o pagamento do débito nos termos da decisão de fl. 94.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226030 Nr: 6508-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda, Savio Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liane Roseni Schirmbeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação monitória movida por S. Gomes & Reis Ltda (e outro) 

em face de Liane Roseni Shirmbeck.

2. INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos a este Juízo, para 

darem prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, pugnando 

pelas medidas necessárias ao cumprimento da sentença de fls. 33/35, 

mantida incólume pelo Acordão de fls. 58/60, sob pena incorrer no 

arquivamento dos autos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259730 Nr: 12711-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, Larissa de Souza Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. de Souza 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, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT, Willian Gonçalves 

Lino de Oliveira - OAB:20511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em fevereiro/2018 o exequente requereu prazo de 30 (trinta) dias para 

promover o andamento do feito. Todavia, até o presente momento, não se 

manifestou.

 2. Ante o exposto, INTIME-SE o exequente PESSOALMENTE, POR MEIO DE 

CARTA DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o regular andamento no feito, sob pena de extinção 

e arquivamento, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015.

3. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 49324 Nr: 839-60.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Azolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO COSTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA 

PERES - OAB:MT 14.932

 VISTOS.

1. INTIME-SE A PARTE AUTORA PESSOALMENTE, POR MEIO DE CARTA 

DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova os atos necessários para o regular andamento no feito, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III do Código de 

Processo Civil/2015.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179220 Nr: 1238-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. Matheus e Cia Ltda, Luciana Aparecida 

Matheus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte autora para manifestar nos autos acerca do teor da 

certidão de fls. 116, bem como indicar bens à penhora ou requerer o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269752 Nr: 848-65.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados às fls. 

68/74, são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243745 Nr: 1900-33.2017.811.0004

 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: Dorcelina Alves de Souza

 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: Evaldo Magno Leite Teixeira 

- OAB:22378/MT, IZABEL CRISTINA DELMONDES OCAMPOS - 

OAB:OAB/MS 7.394, LUCIANA VERISSIMO GONÇALVES - OAB:8270 - 

MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, NELSON DA 

COSTA ARAUJO FILHO - OAB:3512-MS, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de folhas 162. Expeça-se incontinente Alvará 

Eletrônico via SISCONDJ, na forma requerida.

2. Dou por quitada a obrigação fixada na sentença de folhas 98/101, 

fulcro no artigo 924, II do CPC.

 3. Com relação à custas e honorários, observe-se a condição suspensiva 

ordenada às folhas 101.

 4. Cumpridas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

 5. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162420 Nr: 3596-80.2012.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperforte - Coop. de Economia e Créd. Mútuo dos 

Func. Inst. Financ. Púb. Fed.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Williams Souza Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CAROLLINE LIMA 

PINTO - OAB:14.883, Dennis Machado da Silveira - OAB:MT 5.752, 

PEDRO JOSE COELHO PINTO - OAB:3.771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO GOULART 

JUNIOR - OAB:24383

 VISTOS.

 1. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores bloqueados às 

fls.127/128, devendo ser depositado na conta indicada à fl. 181.

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para dar andamento no feito, bem como 

apresentar planilha com o valor remanescente da dívida. FIXO prazo de 15 
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(quinze) dias.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241440 Nr: 2765-56.2017.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santila David Guimarães

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tendo em vista a certidão retro, INTIME-SE a parte autora para que 

adote as providências necessárias para a citação da demandada, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249351 Nr: 5761-27.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Rodrigues, Maraiza Moraes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cumpra-se conforme deprecado e aditado à fl. 118. Em seguida, 

devolvam-se os autos à comarca de origem.

2. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260091 Nr: 12982-61.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA VIRGINIA DOS SANTOS, Marcos 

Ricardo Mignoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 30 e SUSPENDO o processo por 120 (cento e 

vinte) dias.

2. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (artigo 485, III, 

CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158543 Nr: 11212-43.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucineyde Rodrigues Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CUMPRA-SE a decisão de fls. 98, remetendo-se os autos à Defensoria 

Pública para apresentação de defesa em favor do executado.

2. Em sequência, INTIME-SE o exequente para requer os atos necessários 

ao deslinde da execução, trazendo aos autos planilha de cálculo 

atualizada, nos termos da sentença de fls. 49/51, retificada parcialmente 

pela Acórdão de fls. 85/87, sob pena de não o fazendo incorrer na 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286272 Nr: 10797-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lyndon Johnson Marques Primo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 26 DE 

NOVEMBRO DE 2018, às 08h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

consignando as advertências legais, bem como citem-se por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos.

2. Expeça-se mandado de citação pessoal para os confinantes, na forma 

requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015).

 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238537 Nr: 15179-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Bortolaia Ltda, Antônio Carlos 

Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO pedido retro e determino a citação da parte executada, via 

Oficial de Justiça, no endereço indicado à fl. 93.

2. Ademais, DEFIRO pedido de dilação de prazo e, por conseguinte, 

DETERMINO a suspensão do feito, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Decorrido prazo, INTIME-SE a parte autora para acostar aos autos 

comprovante de pagamento das custas referente à diligência do Sr. Oficial 

de Justiça.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 19597 Nr: 530-15.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B-BdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdAVePL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 VISTOS.

1. Considerando que houve a deconstituição da sentença de fls. 542 por 

meio do acórdão de fls. 570 , DETERMINO a INTIMAÇÃO DA PARTE 

CREDORA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova os atos 

necessários para o regular andamento no feito, bem como que apresente 

planilha atualizada de cálculo do valor devido, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil/2015.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204100 Nr: 6146-43.2015.811.0004

 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: Irene de Sousa Anicésio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Presentes os requisitos estampados no art. 257, do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de fls. 64 e determino a citação do requerido, bem como dos réus 

eventuais e incertos, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 2. Caso verifique-se o não comparecimento do mesmo nos autos, NOMEIO 

desde já, como curador especial, a Defensoria Pública Estadual, a fim de 

assegurar-lhes a defesa, pelo prazo legal, consoante disposto no art. 72, 

II, do CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 74933 Nr: 7968-48.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Jesus Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE A PARTE AUTORA PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA 

DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o regular andamento no feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015.

2. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204841 Nr: 6501-53.2015.811.0004

 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: Anny Kelly Parreira Zuquete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Grêmio Recreativo e Esportivo do 

Corpo de Bombeiros - 1ª COBM - MT, José Dutra Ramalho, Milton Carlos 

Ecke, Elzequiel C. Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE A PARTE AUTORA PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA 

DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o regular andamento no feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015.

2. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227929 Nr: 7687-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Pereira da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Caoimbra Barbosa - 

OAB:117806/RJ, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122345 , 

Mauricio Coimbra Guilherme - OAB:151056-S/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE A PARTE AUTORA PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA 

DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o regular andamento no feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015.

2. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283813 Nr: 9355-15.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brendo Ribeiro Pimenta

 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:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, 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. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178226 Nr: 64-30.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Bueno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, E. L. Esteves Imobiliária, Claudieli Peres de Amorim 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004

 Vistos.

1. Tendo em vista que o requerido foi citado via edital (fl. 162/163) e 

permaneceu inerte (certidão de fls. 168), NOMEIO a Defensoria Pública 

desta comarca para, na qualidade de curador especial, apresentar defesa 

no prazo legal, com fundamento no artigo 72, II, CPC/2015.

2. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, querer os atos necessários ao deslinde da 

ação, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, do CPC/2015.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.]

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280795 Nr: 7647-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de Abreu, Fabiana Carla de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Regina de Siqueira

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

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. RECEBO a emenda a inicial de fls. 33/34

 2. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

3. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.
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4. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

5. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

6. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276659 Nr: 5184-15.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celia Batista Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que o requerente pugnou às fls. 54 a 

suspensão da ação a fim de possibilitar a realização de procedimento 

administrativo.

2. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 54 e, por conseguinte, SUSPENDO o 

regular andamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE o autor para promover os 

atos necessários ao andamento do feito, pugnando pelo que entender de 

direito, sobe pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203312 Nr: 5677-94.2015.811.0004

 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: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Ferreira Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Decorrido o lapso temporal sem manifestação, determino sejam tomadas 

as providências cabíveis relativas à cobrança das custas processuais em 

obediência ao disposto nos Provimentos 40, 80 e 88/2014- CGJ e nas 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº 009 e 010/2014 PRES./DGTJ.

 2. Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285917 Nr: 10608-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Soares Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, 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. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97334 Nr: 2320-82.2010.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Darci Dolzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dovair Manzatto - 

OAB:68673/SP, Esdras Sirio Vila Real - OAB:8364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Vistos.

 1. Trata-se de embargo à execução movida por Instituição Diamantinense 

de Educação e Cultura em face de Raul Darci Dolzan.

2. INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos a este Juízo, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

3. Mantendo-se silentes, cumpra-se a sentença (fls. 139/142), mantida 

inalterada pelo Acórdão de fls. 171/174, remetendo-se os autos para o 

arquivo definitivo.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269645 Nr: 772-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Moreira Belo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE A PARTE AUTORA PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA 

DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o regular andamento no feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015.

2. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85207 Nr: 8417-69.2008.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Vilela Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 VISTOS.

1. Considerando que a parte autora não manifestou acerca da atualização 

do débito remanescente às fls. 174, nem tampouco manifestou sobre o 

comprovante de pagamento do valor às fls. 179, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

DA PARTE CREDORA PESSOALMENTE, POR MEIO DE CARTA DE 

INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a petição de fls. 179.

 2. REMETA-SE os autos à contadoria para o cálculo das custas finais e 

após INTIME-SE o executado para efetuar o pagamento.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252349 Nr: 7881-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

Maria José de Carvalho, Breno Miranda de Freitas, Ana Paula Nascimento 

Freitas, Nildaci Miranda de Freitas, Adauto Freitas Costa Filho, Luiz Paulo 

Gawski, Adalto de Freitas, Marco Aurélio Miranda Carvalho, Maria 

Aparecida Rosa da Silva Gawski, Cynthia Maria Ferreira Atallah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258, TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO pedido da parte exequente e, por conseguinte, DETERMINO a 

citação dos executados, nos endereços indicados à fl. 129, para pagar a 

dívida nos termos da decisão de fl. 44.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180419 Nr: 2360-25.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado foi citado via edital (fls. 75) e 

permaneceu inerte, NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca para, na 

qualidade de curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com 

fundamento no artigo 72, II, CPC.

2. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querer os atos necessários ao deslinde da 

execução, em especial, trazer aos autos demonstrativo atualizado do 

débito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258946 Nr: 12116-53.2017.811.0004

 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: Mariany Feitoza Luz Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Athenor Pereira da Costa, Ionice Batista da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Buozi - 

OAB:16593-0/MT

 Vistos.

1. Ao considerar que transcorreu o prazo requerido na petição da 

Procuradoria da União, entendo por prejudicado o deferimento do pedido 

de dilação do prazo pleiteado às fls. 107.

2. Assim, REMETAM-SE os autos à Procuradoria da União no Estado de 

Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

existência de interesse no feito.

3. Após, EXPEÇA-SE mandado de citação dos confinantes indicados às 

fls. 07.

4. Cumpridos os atos acima, voltem-me conclusos para análise.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 57039 Nr: 871-31.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Mulinari Ltda, Espólio de Aziz Mansur 

Sobrinho, Laurecy Rezende Mansur, Renato Resende Mansur

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural 

do Médio Araguaia Ltda - Sicrédi, ICATU HARTFORD SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO a liberação de 57,41% dos valores 

contidos na conta de nº. 110012664726, a serem depositados na conta 

constante à fl. 608.

 2. INTIME-SE a parte LAURECY REZENDE MANSUR e o advogado EDSON 

AZOLINI para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca dos 

valores remanescentes na conta supracitada.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92557 Nr: 6369-06.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcinéia de Godoi Pinto - Me, Dulcinéia de 

Godoi Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Rosan Dias Figueiredo 

Zamar Taques - OAB:Oab/MT 8.233, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.659, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 VISTOS.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. A Exeqüente encartou aos autos um pedido de penhora dos direitos das 

Executadas pleiteadas nos autos de execução de nº 

394-56.2016.811.0004 (cód. 215874), em trâmite na 1ª Vara Cível desta 

Comarca (fls. 578).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. A penhora de crédito do devedor, medida que visa impedir que o 

Executado receba o montante penhorado vem entabulada no artigo 860 do 

Código de Processo Civil, que vem regulamentando-a da seguinte forma:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que 

recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao 

direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja 

efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao 

executado.

5. Desta forma, tendo em vista que o pleito ora perquirido pela Exequente 

encontra respaldo no supracitado artigo do Código de Processo Civil 

vigente, o deferimento do pedido de fls. 578 é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO:

6. Assim, DEFIRO o pedido retro. PROCEDA-SE a penhora dos direitos das 

executadas, DULCINÉIA DE GODOI PINTO-ME e DULCINÉIA DE GODOI 

PINTO, averbando-a no rosto dos autos de execução de título extrajudicial 

– Cód. 215874, em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca, nos quais as 

executadas figuram como autoras da ação.

7. Efetivada a penhora INTIME-SE a parte Executada.

 8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230126 Nr: 9177-37.2016.811.0004

 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: Drogaria Droga Farma Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação 

de multa de 10%, incidência de juros de 1% e honorários advocatícios 

também no percentual de 10% sobre o valor da execução, conforme art. 

523, §1º, do 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 a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

3. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177508 Nr: 11737-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionisio Paulo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Etelvino de Freitas Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que o representante da parte autora foi intimado e não se 

manifestou acerca da não apresentação de peça contetatória da pate ré, 

conforme o teor da certidão de fls.87, determino a INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PESSOALMENTE, POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA 

CORREIOS - AR/MP para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova os 

atos necessários para o regular andamento no feito, sob pena de extinção 

e arquivamento, nos termos do art. 485, III do Código de Processo 

Civil/2015.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185585 Nr: 6755-60.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva - Transportes e 

Mecânica, João Batista da Silva, Maria Cristina Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Rodrigo mischiatti - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

 1. Em análise aos autos, verifica-se que o autor requer à fl. 116 a 

suspensão do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo em vista 

que as partes estão em tratativas administrativas para acordo 

extrajudicial.

 2. Assim, SUSPENDO a presente Execução a fim de possibilitar eventual 

acordo entre as partes.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263146 Nr: 14963-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Afonso Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. de Almeida Astolfi - Cerâmica Santa 

Rosa, Maria de Lurdes de Almeida Astolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 42. CONVERTO o feito em Execução de Quantia 

Certa.

 2. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

3. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

4. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

5. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

6. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269775 Nr: 865-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Mendes Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Tibagi Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 111/133 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285640 Nr: 10438-66.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giancarlos Tsuboza Aiwe Tsere Uwa Rã

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, 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. 9.DESENTRANHE-SE a 

petição de fls.88/105, por se tratar de contrafé erroneamente juntada aos 

autos.10.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5822 Nr: 70-04.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Siqueira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de dilação de prazo colacionado às fls.444 e, por 

conseguinte, DETERMINO a suspensão do feito, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias.

2. Após, INTIME-SE a parte autora para manifestação nos autos, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, consoante o disposto no 

art. 485, III, do CPC.

3. Proceda-se Sra. Gestora as anotações necessárias, junto ao sistema 

APOLO, bem como à capa dos autos, a fim de que conste somente o nome 

de LOUISE RAINER GIONÉDIS para as publicações e intimações a serem 

realizadas.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204917 Nr: 6542-20.2015.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva - Transportes e 

Mecânica, Euripedes Alves Campos, Valquiria Fernandes dos Santos 

Campos

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

OAB:GO/22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - 

OAB:MT 20194

 VISTOS.

1. Preliminarmente, CONVERTO a presente ação de conhecimento em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

 2. Assim, INTIME-SE a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado à fl. 164, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios também no percentual de 10% 

sobre o valor da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

3. 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 a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. PROCEDA-SE Nobre Gestora as providências necessárias, bem como 

retifique a capa dos autos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233914 Nr: 11947-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. R. DE SOUZA ATAIDES & CIA LTDA ME, 

Fátima raquel de Deus de Souza Ataides, Gilmar Alves Ataides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação e demais autos, no valor total de R$ 

18,00 (dezoito reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão 

do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo 

de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285536 Nr: 10395-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Bueno de Moraes, LUSDALVA VILELA 

BUENO, Virgilio Bueno Vilela de Moraes, Tatiane Peres Vilarinho Bueno, 

José Bueno Vilela, Ana Lúcia Correa Cação Bueno, Antônio Bueno Junior, 

Marilia Peloso de Castilho Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186278 Nr: 7288-19.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Giro Supermercado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tendo em vista a certidão de fl. 80, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências necessárias à 

citação do executado.

2. Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 17180 Nr: 1955-48.1998.811.0004

 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: Açofer - Indústria & Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Florisvaldo Flores Lopes - 

OAB:MT 647

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

trazendo aos autos planilha atualizada do montante devido para fins de 

satisfação da execução, sob pena de não o fazendo incorrer na extinção 

do feito.
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2. Após, voltem-me conclusos para análise.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168097 Nr: 11068-35.2012.811.0004

 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: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE o exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

prosseguimento ao feito, MANIFESTANDO acerca do teor da certidão de 

fls. 280, pugnando pelo que entender de direito.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165098 Nr: 7054-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. dos Santos Sousa, Hilton dos Santos Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Correa Martinelli 

- OAB:MT 15.036

 VISTOS.

 1. INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 5 (cinco) dias retire a 

carta precatória expedida para citação, a fim de dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176577 Nr: 10592-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Esposito Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.848, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que o executado foi citado via edital (fl. 110) e 

permaneceu inerte, NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca para, na 

qualidade de curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com 

fundamento no artigo 72, II, CPC/2015.

2. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer os atos necessários ao deslinde da 

ação, sob pena de extinção e arquivamento, conforme art. 485, III, do 

CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 61815 Nr: 4949-68.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidimar Neris Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Carlos da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 VISTOS.

 1. Realizada a audiência de conciliação, constatou-se a ausência da parte 

autora e de seu representante, embora a mesma não tenha sido realizada 

o executado propôs um acordo ao exequente (termo de audiência - fls. 

448).

2. Assim, antes de ser analisado os pedidos de fls. 445/447, INTIME-SE o 

exequente para manifestar acerca dos termos propostos pelo executado 

às fls. 448.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 150748 Nr: 543-28.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Marcelo Souza Nazario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido retro, uma vez que, encartadas as informações 

obtidas no sistema SIEL (Sistema de informações Eleitorais), o autor não 

procedeu às diligências necessárias à citação do executado (fls. 40/43).

2. INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote 

as providências necessárias à citação do executado.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254591 Nr: 9343-35.2017.811.0004

 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: Alcyr Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Schwantes - Imobiliária Serra 

Dourada, Espólio de Norberto Schwantes, Gerthud Schwantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMAR BARBOSA BELÉM - DP - 

OAB:3267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que a diligência de citação da parte executada restou 

infrutífera, conforme informação contida na certidão de fls. 109/v, DEFIRO 

o pedido de fls.112 e, por conseguinte, determino que EXPEÇA-SE novo 

mandado citatório, no endereço informado às fls.112/v, consigno que deve 

constar na missiva o contato telefônico da representante do espólio de 

Norberto Schwantes.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172162 Nr: 5001-20.2013.811.0004

 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: Jorge Humberto Nogueira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Núbia Vilela da Silva, Marcelo Aurélio Rangon 

Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleice Nicia Antonia 

Alvarenga - OAB:OAB/MT 16421, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 VISTOS.

1. Considerando manifestação da parte autora à fl. 120, DETERMINO a 

expedição de carta precatória no endereço indicado à fl. 120 a fim de 

realizar a citação do requerido Marcelo Aurélio Rangon Ávila.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205813 Nr: 7053-18.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvanda Maria de Jesus Almeida Paula, Amanda de 

Jesus Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Souza de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:19.048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 VISTOS.

1. INTIME-SE A PARTE AUTORA PESSOALMENTE, POR MEIO DE CARTA 

DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, atenda ao pedido de fl. 98, sob pena de extinção conforme decisão 

de fl. 99.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71692 Nr: 4966-70.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:86475/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que o mandado de intimação da parte requerida, conforme 

consta de folhas 206, fora devolvido pela central de mandados sem 

cumprimento, tendo em vista que fora desacompanhado do depósito da 

diligência do oficial de justiça.

Certifico ainda de que não há tempo habil para intimação da parte autora 

para efetuar o depósito da diligência, haja vista de que a audiência já é 

para o dia 12/09 próximo vindouro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71692 Nr: 4966-70.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:86475/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 207. CUMPRA-SE a decisão retro.

 2. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177106 Nr: 11275-97.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gibran Paes de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina de Oliveira 

Rohden - OAB:32642 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0, Flavia Almeida Moura Di Latella - OAB:OAB/MG 109730, 

Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:OAB/MG 63.440, Nelson 

Willians Fratoni Rodrigues - OAB:MT11.065-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a manifestação do executado de 

fls. 253/258 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, querendo, se 

manifeste acerca de referida petição e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264199 Nr: 15628-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Brito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido da parte autora para que se proceda com a citação via 

oficial de justiça no endereço do réu indicado na petição de fls. 108.

2. INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de justiça.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219915 Nr: 2783-14.2016.811.0004

 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: Dionísio Carlos de Oliveira, Mônica da Silveira Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT11.065-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Em cumprimento as decisões de fls. 273/274 e 283, impulsiono os 

presentes autos para intimar os requerentes, via DJE, para que no prazo 

de 10 dias, se manifestem acerca dos documentos apresentados pelo 

requerido às fls. 289/295.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268625 Nr: 38-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Henrique Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tendo em vista a certidão retro, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências necessárias à citação 

do executado.

2. Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205413 Nr: 6826-28.2015.811.0004

 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: Aluízio Ribeiro dos Santos, Luzia Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinery Cruz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Remeta-se os autos ao arquivo, observando-se as cautelas de estilo.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 16739 Nr: 1244-43.1998.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VANDERLEI DE SOUZA

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 30 e SUSPENDO o processo por 180 (cento e 

oitenta) dias.

2. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (artigo 485, III, 

CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 52509 Nr: 1661-49.2005.811.0004

 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): S. Rodrigues Azevedo - ME, Sandro Rodrigues 

Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de folhas 121/122, ante a suspensão do feito 

ordenada na decisão de folhas 32/38 dos Embargos cód. 200124 em 

apenso.

2. Deste modo, deve o feito permanecer suspenso até ulterior deliberação.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218287 Nr: 1804-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Polizeli Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 VISTOS.

1. Tendo em vista a petição de fls. 160 da parte autora em que informou o 

cumprimento total do acordo entabulado entre as partes, DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO do feito, observando-se as cautelas de estilo.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258566 Nr: 11860-13.2017.811.0004

 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: Idenio Divino Teodoro Silva, Gervalina Maria de Jesus 

Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

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

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca do laudo pericial de folhas 237 e verso.

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214216 Nr: 11973-35.2015.811.0004

 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: Marcelo Pereira Santos Pelecer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crefisa S/A Crédito, Financiamento & 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Rodrigues Caldeira - 

OAB:23538/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8.689

 VISTOS.

1. INTIME-SE o autor para impugnar a defesa apresentada às fls.81/105, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no art. 351, do 

CPC/2015.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274362 Nr: 3718-83.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jakelinne Cristina Vieira Lima

 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:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que o requerente pugnou às fls. 104 a 

suspensão da ação a fim de possibilitar a realização de procedimento 

administrativo.

2. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 104 e, por conseguinte, SUSPENDO o 

regular andamento do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE o autor para promover os 

atos necessários ao andamento do feito, pugnando pelo que entender de 

direito, sobe pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254696 Nr: 9408-30.2017.811.0004

 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: Dorvalina Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Barbosa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos verifico que não consta na presente exordial o 

memorial descritivo, peça indispensável para análise do feito e do objeto 

da ação. Assim, assevero que o autor deve descrever o imóvel que 

pretende usucapir, individualizando-o por meio de documento emitido por 

técnico ou profissional responsável. Sem o qual, a análise do pedido 

restará prejudicada.

2. Isto posto, intime-se o autor para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de colacionar nos autos memorial descritivo da área 

discutida, assinado por profissional legalmente habilitado, sob pena de 

indeferimento da ação, conforme os arts. 320 e 485, I , ambos do 

CPC/2015.

3. Outrossim, defiro a substituição do confinante na forma requerida às 

folhas 106. Anote-se.

 4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168233 Nr: 11258-95.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassi - Caixa de Assistência dos Funcionários 
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do Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Lopes Vieira 

Vidaurre - OAB:MT - 12.750

 Vistos.

1. Ao considerar que foram apresentados embargos de declaração com 

efeitos infringentes às fls. 228, INTIME-SE a parte embargada Sandro Luiz 

Costa Saggin para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

2. Após, voltem-me conclusos para decisão.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256855 Nr: 10774-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA FERNANDO POZITELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, ROSANE 

MARCHIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20726/O

 Vistos.

1. O requerido aduz, às fls. 362/363, que as partes se compuseram 

amigavelmente. Todavia, não consta na petição a assinatura do 

requerente.

2. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste acerca do acordo de fls. 362/363.

3. Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260728 Nr: 13447-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Xavier de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilda Fernandes Barbosa

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 82/89 fora apresentada fora do prazo, 

mesmo considerando os 30 dias uteis a partir da data da realização de 

audiência, em 25/04/2018, conforme fls. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249001 Nr: 5540-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, 

Ivo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. A parte autora requer à fl. 91 pela dilação do prazo, por 05 (cinco) dias, 

para se apresentar comprovante de recolhimento das custas.

 2. DEFIRO pedido retro. Decorrido o prazo acima elencado e sem 

manifestação do requerido, voltem-me os autos conclusos.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175884 Nr: 9729-07.2013.811.0004

 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: Valdivino José de Oliveira, Olda de Oliveira Campos, 

João Francisco da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Anselmini, Cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Morjube Candido de Castro - OAB:OAB-GO 

12.166, Natasha Cynthia Candida Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184

 Vistos.

1. Ao considerar que os patronos do requerido renunciaram à procuração 

conferida, INTIME-SE pessoalmente o requerido Adalberto Teixeira Da Silva 

para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia, nos termos do art. 76,§1º, II, do CPC/2015.

2. Após, voltem-me conclusos para fins do art. 347 do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262845 Nr: 14759-81.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Menezes Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A da Comarca de Bom 

Jardim de Goiás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

1. Não vislumbro a existência de vicià a macular o feito, razão pela qual 

DOU-O POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271265 Nr: 1787-45.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 56/104 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271285 Nr: 1807-36.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 56/103v fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271312 Nr: 1833-34.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:OAB/MS-379, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 53/67/v fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271320 Nr: 1841-11.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Potowara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 50/84 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275966 Nr: 4711-29.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLENE MARIA ALVES, Mateus Alves Roque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 41/97/v fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229655 Nr: 8839-63.2016.811.0004

 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: Marcus Vinicius Carvalho de Sales, José Roberto 

Rodrigues Duarte, Ademilton Castro dos Santos, IDEVALDO FIRMINO 

DUARTE, Celiany Lopes da Silva Romeiro, Claudio Vinicius Castro de 

Freitas, Paulo Ramos de Oliveira, Vicente Ferreira, Fernando Aires 

Barcelos, Almeriza Alves Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Partido Democrático Trabalhista - PDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Rafael 

Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101, Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:11.055, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:11.055, 

Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:11.055, Renato de Almeida 

Orro Ribeiro - OAB:17368, Renato de Ameida Orro Ribeiro - 

OAB:11.055, Rento de almeida Orro Ribeiro. - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 VISTOS.

1.Analisando os autos constata-se que a parte autora efetuou o 

pagamento das custas da distribuição de carta precatória às fls. 104/106.

2. Após, o representante da parte autora foi intimado para retirar a Carta 

Precatória expedida para a Comarca de Cuiabá-MT, conforme o contido às 

fls. 118, porém consta no teor da certidão de decurso de prazo às fls.122 

que até o presente momento não manifestou nos autos, nem tampouco 

retirou a missiva.

3. Assim, INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

executando os atos necessários, sob pena de extinção, consoante dispõe 

o art. 485, III, do CPC.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264251 Nr: 15663-04.2017.811.0004

 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: Sebastião Fagundes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Helena Rocha 

da Silva Ferreira, Ronaldo de Miranda Filho, Sebastiana José da Costa, 

Carmem Ledis Ferreira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Às fls. 59 foi certificado que a confinante CARMEM LEDIS FERREIRA 

REZENDE não foi citada.

2. O autor peticionou às fls. 75 requerendo nova expedição de mandado 

de citação a ser executado no mesmo endereço.

3. DEFIRO o pedido retro, a fim de que seja expedido mandado de citação 

no mesmo endereço nos termos da petição de fls. 75.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261496 Nr: 13919-71.2017.811.0004

 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: AdJ, RdJW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fls. 22, defiro o requerido a fl. 27.

Expeça-se nova carta precatória para citação da parte requerida.

Atualizem-se o endereço da parte autora.

Intimem-se as partes para audiência de conciliação que designo para o dia 

28.11.2018, às 14:00 horas (MT).

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264581 Nr: 15874-40.2017.811.0004

 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: ACAdF, CCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI - 

OAB:24.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 Processo 15874-40.2017.811.0004 – Código 264581

Vistos.

Ante o interesse manifesto de conciliação por parte da autora, designo 

nova sessão de conciliação/mediação para o dia 10 de outubro de 2018, 

às 16h30min (MT).

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272470 Nr: 2614-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 272470

Vistos.

Intime-se a requerente pessoalmente, para que seja dado prosseguimento 

ao feito, acerca da certidão de fl. 46.

Publique-se

 Registre-se

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 10 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175232 Nr: 8861-29.2013.811.0004

 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: EDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio dos Santos Pezzotti - 

OAB:OAB/SP199967, JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - 

O A B : O A B / S P 1 9 9 9 6 7 ,  M a r c o s  C e s a r  d o s  S a n t o s  - 

OAB:OAB/SP336787

 Processo 8861-29.2013.811.0004 – Código 175232

Vistos.

Em obediência ao artigo 178 do CPC, deve intervir o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266617 Nr: 17129-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley de Abreu Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Beatriz Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 17129-33.2017.811.0004 – Código 266617

Vistos.

Proceda-se nova tentativa de citação da ré, conforme requerido às fls. 35.

 Designo nova sessão de conciliação/mediação para o dia 07 de novembro 

de 2018, às 14h00min (MT).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167384 Nr: 10185-88.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. da Cruz Silva Serviços de Sonorização e Eventos, 

Valdeni da Cruz Siva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT, Gerson 

Rosa de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 PROCESSO Nº 10185-88.2012.811.0004 – CÓDIGO Nº 167384

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por V. DA CRUZ SILVA 

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E EVENTOS em face de MUNICÍPIO DE 

PONTAL DO ARAGUAIA-MT.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado em 

petição de fls. 199/200, pugnando, assim, sua homologação, com a 

consequente extinção do processo.

Vieram-me os autos para a apreciação do acordo firmado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à 

fls. 199/200, a fim de que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 32.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 10 de setembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187327 Nr: 8151-72.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice Moreira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA, CNPJ: 

03771474000125 e atualmente em local incerto e não sabido EURIPEDES 

LUIZ ESTEVES, Cpf: 20230095100, Rg: 468.003, Filiação: Francisco Luiz 

Esteves e de Helena Sudário Esteves, data de nascimento: 20/09/1932, 

natural de Poxoréu-, casado(a), empresário, Telefone 66-9226-9544. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerente propôs a presente Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materiais em face dos requeridos alegando que 

recebeu um terreno de doação do seu irmão João Alberto Moreira Borges, 

localizado na Rua Presidente Kennedy, lote 08, quadra 48, com área de 

450,00 m², no Bairro Jardim Nova Barra, Cidade: Barra do Garças/MT, 

matrícula n° 1.489 de ordem Livro 02 – Registro Geral desta comarca em 

2014. Esclarece que o primeiro proprietário do imóvel era seu irmão 

Ortenizio Moreira Borges que comprou o lote no ano de 1982 da Imobiliária 

E. L. Esteves e depois de pagar todas as parcelas mensais, que perfazia 

a quantia de Cr$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil cruzeiros) vendeu este 

para seu irmão João Alberto Moreira Borges. Após 18 anos que a 

requerente retornou para a cidade de Barra do Garças, seu irmão João 

Alberto lhe doou esse terreno. Contudo, por confiar no 

vendedor/imobiliária e por não ter condições financeiras na época dos 

fatos o senhor Ortenizo e seu irmão João Alberto não construiu sua casa, 

não escriturou e tampouco registrou o imóvel em seu nome. Entretanto, a 

Autora soube que o requerido vendeu o mesmo imóvel para outra pessoa, 

e para sua surpresa, ao verificar a documentação do seu lote em cartório 

constatou que estava em nome de terceiro. A requerente foi surpreendida 

com a notícia de que o seu lote já estava registrado em nome de um 

terceiro, a quem a Imobiliária Esteves vendeu novamente o lote, mesmo já 

o tendo feito anteriormente ao Sr. Ortenizo. É clara a má fé da imobiliária e 

de seu proprietário/representante, Luiz Esteves, uma vez que venderam o 

mesmo lote duas vezes, tendo recebido os valores pelas vendas e 

enriquecido mediante a utilização de artifícios ilícitos. Ademais a atitude do 

requerido trouxe grandes prejuízos para a autora, pessoa humilde de 

poucos recursos, que por doação de seu irmão possuía o sonho de 

construir sua casa própria, o que foi ceifado por comportamento eivado de 

má fé do requerido. Insta consignar que esta atitude ilícita é de costume do 

requerido, a qual vem praticando vendas do mesmo imóvel por diversas 

vezes. Destaca que a pretensão da requerente é unicamente ser 

ressarcida pelos danos morais sofridos, bem como os danos materiais no 

valor do contrato, corridos e atualizados, recebendo de volta o montante 

que pagou quando adquiriu o lote supracitado. Assim, não resta, portanto, 

alternativa a requerente, senão a presente ação, para preservar-lhe o 

direito que foi injustamente violada, tendo perdido o seu terreno. Em suma, 

diante do caso em tela e considerando a série de atentados aos direitos 

civis reais da requerente feitos todos pelo requerido e seus 

representantes, a presente ação se baseia e se fundamenta no dever do 

Poder Judiciário em resguardar a integridade e propriedade da Senhora 

Valdelice Moreira Santos, entregando-lhe a tutela jurisdicional pretendida. 

[...] Diante do exposto, requer que Vossa Excelência: [...] f) E, ao final, 

julgue totalmente procedente o presente pedido, condenando o requerido 

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), e R$ 21.090,84 (vinte e um mil, noventa reais e 

oitenta e quatro centavos) por danos materiais, assim como às custas 

processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. [...]

Despacho/Decisão: I – Defiro o requerimento retro. Promova-se a citação 

edilícia do requerido Sra. Eurípedes Luiz Esteves para, querendo, em 15 

(quinze) dias apresentar resposta.II – Transcorrido o prazo do edital, 

voltem-me para deliberar.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 14 de agosto de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 19406 Nr: 524-08.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BIZERRA DE PAULA, OVÍDIO MARTINS DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani, Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ROSA - 

OAB:4990-B, HUGO FORÊNCIO DE CASTILHO - OAB:15.640, VIVIANE 

CRISTINE CALDAS CASTILHO - OAB:9.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 VISTOS.

Em face da inércia da parte exequente, conforme certidão de fls. 180, os 

autos aguardarão no arquivo até provocação dos autores, se 

encontrados bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, §§2º e 3º, do 

Código Processual Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80329 Nr: 3708-88.2008.811.0004

 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): Odair Lopes de Souza, Fábio Ferreira da Silva, 

Romislei Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA 

- OAB:6674, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes - DP - OAB:, 

RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7685

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODAIR LOPES DE SOUZA, Filiação: 

Valdemir de Souza e de Aparecida Lopes Souza, data de nascimento: 

26/01/1976, brasileiro(a), natural de Moreira Sales-PR, solteiro(a), 

motorista, Telefone 65-9201-0327. 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: (...)-3. Dispositivo.JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o réu ODAIR LOPES DE SOUZA, como incurso 

nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.Julgo e declaro extinto o 

presente feito em relação os acusados, FÁBIO FERREIRA DA SILVA E 

ROMISLEI GONÇALVES DA SILVA, nos termos do art. 267, V, do Código 

Processo Civil.3.1. Dosimetria da pena de Odair Lopes de Souza para o 

delito de tráfico.A culpabilidade do acusado é normal. Deixo de analisar os 

antecedentes para não implicar em desrespeito ao princípio da presunção 

de inocência. Inexistem dados sobre sua conduta social e personalidade. 

As circunstâncias do crime estão na normalidade e o tipo de entorpecente 

a quantidade são motivo para reduzir em menor monta na causa especial 

de diminuição de pena. Os motivos são comuns ao tipo, o lucro fácil. As 

conseqüências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta 

toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no 

tráfico de armas e crime organizado. A vítima nestes delitos é o Estado e 

ele em nada contribuiu à conduta criminosa.Desta forma, fixo a pena-base 

do condenado em 06 (seis) anos de reclusão e em 1.200 (um mil) dias 

multa. Inexistem agravantes. Há a atenuante da confissão, vez que o 

acusado atestou ter sido contratado para transportar o entorpecente, 

assim atenuo a pena em 06 (seis) meses e 200 dias multas. Não há 

causas especiais de aumento de pena. Resta certa a aplicação da causa 

de diminuição de pena do art. 33, § 4º, sendo a redução em um sexto, 

tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão 

e833 (oitocentos e trinta e três) dias multa. 3.2. Do regime. Por dispositivo 

legal, o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, pela 
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quantidade final das penas e somando-se a reincidência. Desta forma, fixo 

o regime em inicialmente fechado para ambos condenados. 3.3. 

Disposições geraisEm conformidade ao art. 60 a 64 da Lei 11.343/06, 

declaro o perdimento dos valores e bens apreendidos quando da lavratura 

do auto de prisão em flagrante delito (fls. 27/28). Considerando o 

transcurso do tempo, se ainda existirem, determino a destruição destes, 

independente do trânsito em julgado.Em conformidade ao disposto no Art. 

15, III da Constituição Federal, suspendo os direitos políticos do 

condenado, após a coisa julgada. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao 

Tribunal Regional Eleitoral. Condeno o réu ao pagamento de um terço (1/3) 

eventuais custas e despesas judiciais.Após o trânsito em julgado, 

lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.Observem-se as 

demais orientações da Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta 

condenação.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 10 de setembro de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 41875 Nr: 563-68.2001.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleidsen Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 10.09.2018, às 16hrs47min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Hellen 

Uliam Kuriki e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Presente o 

flagrado. Realizada a custódia. Apresentada a justificação. Em relação 

aos autos de código 286744/2°Vara Criminal o Ministério Público manifesta 

pela manutenção da decisão de fls. 34/36, ao passo que em relação PEP 

de código 41875/1°Vara Criminal, manifesta pela regressão de regime pelo 

abandono do cumprimento de pena. Após, em áudio, o MM. Juiz decidiu: 

“1. Mantenho a determinação que decretou a conversão do flagrante em 

preventiva, expedida pelo Juízo Plantonista em seus exatos termos. 2. 

Quanto aos autos de código 41875, não acolho a justificativa apresentada, 

regredindo definitivamente o reeducando ao regime fechado. 3. Realize-se 

cálculo de pena, anotando como data base 09.09.2018, devendo o cálculo 

de pena apontar eventual detração imprópria oriunda das outras ações 

penais cadastradas em nome do reeducando. 4. Remetam-se cópia dos 

presentes autos a Terceira Promotoria para analisar eventual perda de 

poder familiar.” 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.: 9428 Nr: 1316-98.1996.811.0004

 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 RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B/MT, Rodrigo Kurz Roggia - OAB:13301-A

 Dispositivoa)Incluo a relação jurídica processual submetida à sessão de 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, na sessão 

ordinária do dia 27.11.2018, às 08hs30min;b)Requisitem-se os jurados 

sorteados para a temporada de Novembro; c)Apresentado rol de 

testemunhas, conforme fls. 515 e 517-v, intimem-se. d)Intime-se o réu 

conforme endereço fornecido pela defesa técnica em fl. 331.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 272425 Nr: 2594-65.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Ferreira Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Decisão

Autos nº 272425

Trata-se de executivo de pena, oriundo da segunda vara criminal, 

instaurado contra o reeducando Maurício Ferreira Guimaraes, nascido em 

29.5.1968, filho de Adair Ferreira Guimarães e de Maria Ferreira 

Guimaraes, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fls. 3/3v: Pena: 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 10(dez) dias 

de reclusão; Crime: art. 157, § 2º, incisos I (arma de fogo) do CP; Regime: 

semiaberto; Data do fato: 31.10.2014; Prisão em: 30.10.2014; Soltura em: 

10.4.2015; Recebimento da denúncia: 19.11.2014; Sentença: 9.4.2015; 

publicação da sentença: 9.4.2015; Intimação pessoal da sentença: 

10.4.2015 (fl. 28); Data do acórdão: 15.6.2016; Trânsito em julgado para o 

MP: 20.4.2015; Trânsito em julgado para a defesa: 18.7.2016;

Da análise dos autos, determino a retificação da guia de execução pela 

vara de origem nos seguintes aspectos:

 1) A data da publicação da sentença deve ser alterada para o dia 

9.4.2015, eis que foi nesta data que o referido comando judicial foi lançado 

no sistema ‘Apolo’ e encaminhado pela secretaria do respectivo juízo 

(inteligência do art. 389, do CPP);

 2) A data do trânsito em julgado para o Ministério Público deve ser 

alterada para o dia 20.4.2015, já que na aludida data transcorreu ‘in albis’ o 

prazo para acusação interpor Apelação, pelo Ministério Público. Os 

recursos apresentados foram exclusivamente defensivos. Logo o trânsito 

em julgado na data de 18.7.2016 deve ser adotado unicamente para a 

defesa.

Sendo fixado o regime semiaberto e, inexistindo nesta comarca colônia 

agrícola, industrial, ou estabelecimento similar, fixo as seguintes condições 

para o cumprimento da pena em regime semiaberto:

“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) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência;”

Expeça-se precatória, visando intimar o reeducando para cumprir, sob 

pena de regressão de regime, as condições supramencionadas.

Na mesma precatória, solicite-se do juízo de Palmeiras de Goiá/GO 

anuência para que o executivo seja transferido para a referida Comarca.

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 281071 Nr: 7798-90.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nogueira Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 O reeducando por meio da Defensoria Pública, nas fl.49, postula o 

encaminhamento para entrevista de emprego, no Frigorífico JBS, via 

CREAS.

O Ministério Público nas fl.50, deu parecer favorável ao pedido.

Do exposto,

1. Quanto ao pedido de encaminhamento para entrevista de emprego, o 

reeducando poderá comparecer perante o psicólogo da Cadeia Pública, 

para solicitar a entrevista de emprego, independente de encaminhamento 

ou intimação deste Juízo.

2. Aguarde-se o regular cumprimento da pena.
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3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 284142 Nr: 9583-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mikaele Salvador Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT

 Decisão

Autos 284142

Trata-se de auto de prisão em flagrante em desfavor de Mikaele Salvador 

Dias, imputando-lhe, em tese, a prática de delito insculpido no art. 33, da 

Lei 11.343/06.

Realizada audiência de custódia, fl. 108, o flagrante foi homologado, 

concedendo-se à flagrada liberdade provisória, condicionada ao 

monitoramento eletrônico, bem como o recolhimento domiciliar noturno, das 

20hrs até 06hrs (MT).

Representada por sua defesa técnica, relata a flagrada que o 

equipamento eletrônico está apertado, causando-lhe lesões na região do 

equipamento, requerendo seja oficiada à Central de Monitoramento para o 

ajuste do equipamento.

Pelo exposto, intime-se a flagrada para, munida de cópia desta decisão, 

dirigir-se à Central de Monitoramento para análise visual do alegado, 

devendo, a Central, diligenciar em corrigir eventual causa das lesões 

alegadas.

 Havendo laudo de exame pericial para constatação de droga, fls. 71/74-v, 

destruam-se as drogas apreendidas nos autos.

 Já houve distribuição do inquérito (cód. 285899). Portanto, arquive-se 

este, após cumpridas as diligências acima.

Barra do Garças, 05.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 285261 Nr: 10254-13.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crhistyano Pereira de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 Sentença

 Autos de cód.285261

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª vara criminal desta comarca 

de Barra do Garças-MT, instaurado em desfavor de Crhistyano Pereira de 

Figueiredo, nascido em 15.3.1983, filho de Maria Pereira de Jesus e Carlos 

Rodrigues de Figueiredo, ostentando a seguinte condenação executada 

nestes autos:

a) Guia de fls.4/4v: Pena: 3 (três) meses de detenção; Crime: art.129, §9º, 

CP; Regime: aberto; Data do fato: 21.1.2013; Prisão: não houve; Soltura: 

não houve; Recebimento da denúncia: 2.10.2013; Sentença prolatada no 

dia 2.7.2014; Intimação réu: 2.7.2014; Trânsito em julgado para o MP: 

7.7.2014; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 1.2.2016; a sentença 

substituiu a privativa de liberdade em uma restritiva de direito, consistente 

em prestação de serviço a comunidade ou entidade pública.

 O reeducando foi condenado em 3 (três) meses de detenção, sendo que, 

nos termos do artigo 110, CP, c/c art.109, VI, CP, a sua prescrição ocorre 

em 3(três) anos.

 Da data do trânsito em julgado para o Ministério Público, 7.7.2014, até a 

presente, passaram-se mais de 3(três) anos, ou seja, ocorreu a 

prescrição da pretensão executória no dia 6.7.2017, não tendo havido 

causas de suspensão, impedimento ou interrupção da prescrição neste 

período, não tendo, igualmente, havido início do cumprimento da pena e 

nem, ainda, reincidência.

 Apesar de o trânsito em julgado para a Defesa ter ocorrido apenas em 

1.2.2016, não há que se falar em interrupção, uma vez que o início da 

prescrição ocorreu do trânsito em julgado para acusação, conforme 

dispõe artigo 110, §1º, CP.

 Razão disto, ante a prescrição supramencionada, julgo extinta pretensão 

executória, pela prescrição, nos termos do artigo 107, IV, CP. Intimem-se. 

Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264164 Nr: 15606-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMITA SIDINEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 284142 Nr: 9583-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mikaele Salvador Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT

 Em 06.08.2018, às 17h16min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, a defesa técnica constituída pelo Advogado Rogério 

Nóbrega da Silva. Presente a flagrada. Realizada a custódia. Após, em 

áudio, o MM. Juiz decidiu: “1. Não verifico vícios, pelo que homologo o 

flagrante. 2. Nos termos do HC n°143641 do STF, concedo liberdade 

provisória, condicionada ao monitoramento eletrônico bem como ao 

recolhimento domiciliar noturno, das 20hrs até 06 hrs (MT), e de finais de 

semana. 3. Expeça-se alvará de soltura. 4. Expeça-se cópia integral dos 

autos à Segunda Promotoria Cível para análise de eventual medida 

protetiva às duas crianças. 5. Após, arquivem-se.” Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011335-26.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO TIBURCIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO MACEDO LOBO (ADVOGADO(A))

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 18.204,68, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA (ADVOGADO(A))

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ANES DE MORAIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PAULO CESAR SIMOES FARIA - MT0021760A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/10/2018 Hora: 13:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001585-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO ANTONIO DO SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A , 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 24/10/2018 Hora: 12:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO ANTONIO DO SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/10/2018 Hora: 12:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000645-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BARROS CAMARA (ADVOGADO(A))

AILTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE SOARES NOGUEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011048-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FERREIRA LEAL (REQUERENTE)

LUCENY RODRIGUES SEVERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001754-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SABINO DA LUZ (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 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, 30 de Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

LUIZ GONZAGA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 
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descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e 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, 30 de Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 
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falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e 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, 30 de Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010911-81.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MICHELE MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente à 

custas, e R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), 

referente a taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011476-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

RUBERVAL PEREIRA AIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente à 

custas, e R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), 

referente a taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011502-43.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

KELLI OLIVEIRA TELES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente à 

custas, e R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), referente a 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente 

na barra de endereço do seu navegador de internet o link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011832-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINY SOUZA PINTO (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente à 

custas, e R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais), referente a taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente à 

custas, e R$ 315,20 (trezentos e quinze reais e vinte centavos), referente 

a taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar 

diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet o link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 
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Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não 

realizou a relação negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é 

responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha em seu 

sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais 

que a empresa responde pelas consequências gravosas que causar a 

quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso 

em apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 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 Janeiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001627-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA NERES DA SILVA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

reclamante, para, no prazo de , efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, ,sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE DILL TARTAS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

reclamante, para, no prazo de , efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, ,sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 
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da Justiça.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS (ADVOGADO(A))

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TUILI DE ABREU FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

CIELO S.A. (REQUERIDO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011700-85.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

IZAURA MEDEIROS MALAGUT (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO (ADVOGADO(A))

LAZARO SEBASTIAO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se. RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: FERNANDO DA FONSECA MELO 

11/09/2018 - 13:45:32 Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular 

Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município BARRA DO GARCAS Juiz Inclusão FERNANDO DA 

FONSECA MELO Órgão Judiciário BARRA DO GARCAS VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS N° do Processo 

80117008520138110004 Total de veículos: 2 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição NLS9711 GO R/BANDEIRANTES JF1 

500 LAZARO SEBASTIAO DE ALMEIDA Circulação OAR8556 MT 

I/CHEVROLET AGILE LTZ LAZARO SEBASTIAO DE ALMEIDA Circulação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CAMILA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

NAYANE DA CRUZ MACHADO (ADVOGADO(A))

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AD COMUNICACOES E EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 
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penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011947-95.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

IGOR FERNANDES DIB FRANCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CASTRO MORAIS (EXECUTADO)

MARCELO CASTRO MORAIS (ADVOGADO(A))

HERCULES OLIVEIRA LEAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010710-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO GOUVEIA FRANCO FILHO (REQUERENTE)

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GABRIEL GONCALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000957-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIS MUNARETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se. RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: FERNANDO DA FONSECA MELO 

11/09/2018 - 14:05:33 Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular 

Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município BARRA DO GARCAS Juiz Inclusão FERNANDO DA 

FONSECA MELO Órgão Judiciário BARRA DO GARCAS VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS N° do Processo 

10009576220188110004 Total de veículos: 2 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição NNE2107 MT VW/VOYAGE 1.0 

TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA Circulação JXV6098 GO VW/GOL 

1.0 TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA Circulação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010495-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE VIEIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA DOS ANJOS NOLETO SOUSA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Intime-se as partes quanto à penhora realizada, para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. 2- Após, faça os autos 

conclusos para deliberação acerca da transferência dos valores 

constritos. 3- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000993-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO SIMOES BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUAXE ENCOMIND PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

Vistos, etc. 1- Diante do termo de audiência de ID nº 14442952, 

DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente 

audiência de tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 3- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 5- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 277 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 7- Expeça-se o necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010492-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DARINEA FRANCA DE SOUZA (REQUERENTE)

OLAVO LUIZ DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 
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como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011114-77.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LILIANE FERREIRA SOUSA (ADVOGADO(A))

J MARTINS DE ALMEIDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MAGNO ALVES GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010834-72.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

NAPOLEAO CARVALHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAN GUEDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 
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outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010817-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. S. MOREIRA & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

RODRIGO CORBUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. DE AGUIAR COMERCIO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ANDRE DA MATA (ADVOGADO(A))

CORINTA MARIA DOS ARBUES NERY (ADVOGADO(A))

ELADIO ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E L ESTEVES IMOBILIARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 
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execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000427-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS (ADVOGADO(A))

ZIZI DA MATA SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORCAS CARDOSO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011079-20.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISSAM KAMAL DE AGUIAR AMUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010513-08.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDETH MARIA BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado (254.097.271-34) assim sendo, intime-se a parte exequente 

para que indique bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde 
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possam ser encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se 

de todas as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Cumpre-nos informar que as constrições 

anteriormente efetivadas em virtude de homônimos, fora desconstituída 

através do sistema Renajud. 4- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-45.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DORIVA BUENO DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LATORRACA DE SANCTIS PIRES (ADVOGADO(A))

NET GOIANIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Em atenção ao pedido de levantamento de constrições judiciais, 

DETERMINO a intimação do patrono que representa os interesses da parte 

pleiteante, informando que conforme pesquisa ao sistema Renajud, não 

existem penhoras a serem desconstituídas por este juízo nos presentes 

autos. 2- Após, não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011888-49.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

PAULO ROSADIUK (EXEQUENTE)

LELIS BENTO DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO WILSON MARTINS (ADVOGADO(A))

LEONARDO KETZER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Uma vez removida a restrição do veículo outrora penhorado conforme 

documento anexo, não havendo mais manifestação das partes, proceda 

às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 2- INTIME-SE a parte 

postulante quanto à liberação pleiteada. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDO GONCALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Uma vez consultado o sistema Renajud, vislumbra-se ausência de 

restrições de bens em nome da parte requerida, eis porque, não havendo 

manifestação das partes ou demais pendências a serem resolvidas, 

proceda às baixas necessárias ao arquivamento dos autos. 2-Intime-se. 

3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-83.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA NAPOLIS COSTA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANIMAIS E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Efetivada a remoção de restrições sobre os veículos outrora 

penhorados conforme documento anexo, não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias ao arquivamento dos autos. 2- 

Intime-se. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011964-05.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WILSON SIMON BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca do conteúdo do 

documento anexo no prazo de 10 (dez) dias. 2- Não havendo informações 

acerca das diligências outrora deliberadas, expeça-se o necessário para 

o devido cumprimento da decisão exarada nos autos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010705-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MACEDO CAMINHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA (ADVOGADO(A))

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

RYCHER ARAUJO SOARES (ADVOGADO(A))

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (REQUERIDO)

MURILLO MACEDO LOBO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000668-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA OLIVEIRA FORTARINI (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000666-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BETHANIA ARBUES DE ANDRADE (EXECUTADO)
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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: 1001089-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IARA LOPES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ABREU SILVA (REQUERIDO)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante documento juntado aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e 

atento ao disposto no art. 200, caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de 

direito, e, por conseguinte, suspendo o processo de execução nos termos 

do art. 921, V e 922 do Código de Processo Civil, para que a parte 

executada cumpra voluntariamente a obrigação. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

ALEX JALLES MARTINS LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado aos autos, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o 

processo em apreço. 2- Sem custas ou honorários advocatícios. 3- Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- 

Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000310-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. M. D. O. (AUTOR(A))

F. F. T. A. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. S. (ADVOGADO(A))

J. V. D. M. (RÉU)

A. A. B. D. N. (ADVOGADO(A))

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

C. G. V. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000310-61.2018.8.11.0006 AUTOR: ALESSANDRO MARQUES MARTINS 

DE OLIVEIRA RÉU: JANAINA VIEIRA DE MELO Vistos etc. Trata-se de ação 

de oferta de alimentos proposta por Alessandro Marques Martins de 

Oliveira em favor de J. M. M. O. e R. M. M. O., representados por sua 

genitora Janaína Vieira de Melo. Determinada a emenda da inicial, a parte 

autora nada manifestou, deixando transcorrer 'in albis' o prazo (Id n. 

12371046). É a síntese. DECIDO. Verifica-se dos autos que fora 

concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a mesma não providenciou a 

emenda da inicial (Id n. 12371046), deixando de corrigir os defeitos que 

impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser 

indeferida, por imposição legal. Dessa maneira, não tendo a parte autora 

cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o indeferimento da 

petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do curso processual 

por impossibilidade total de seu prosseguimento. Diante do exposto, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no inciso IV do art. 330 do CPC e, via 

de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Sem custas. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. Cáceres, 

21 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003549-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

KAMILLA DA CUNHA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLO BUSNELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS E 

INTERESSADOS PRAZO: 10 (DEZ) DIAS Dados do processo: Processo: 

1003549-44.2016.8.11.0006; 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 Autora: REQUERENTE: KAMILLA DA CUNHA BARROS 

Parte Ré: REQUERIDO: CARLO BUSNELLI INTIMANDO: TERCEIROS E 

INTERESSADOS FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante petição inicial a seguir 

transcrita, em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido 

liminar proposta por Kamilla da Cunha Barros que objetiva a interdição de 

Carlo Busnelli.Narra o requerente, em síntese, ser filha da falecida 

companheira do interditando, o qual padece de enfermidade diagnosticada 

como Mal de Alzheimer, patologia essa que impossibilita-o de reger sua 

vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos.Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja 

se tornar curador especial deste, para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Fora deferida a 

curatela provisória ao requerente (ID 4879011). O relatório do estudo 

psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 6873216). Dispensada a 

realização de audiência para entrevista do interditando em razão do 

quadro de saúde apresentado que impossibilita a sua locomoção (ID 

6120620). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão 

da curatela definitiva ao requerente (ID 7329062). É o relatório. Sentença: 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar proposta por 

Kamilla da Cunha Barros que objetiva a interdição de Carlo Busnelli.Narra o 

requerente, em síntese, ser filha da falecida companheira do interditando, 

o qual padece de enfermidade diagnosticada como Mal de Alzheimer, 

patologia essa que impossibilita-o de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos.Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja 

se tornar curador especial deste, para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Fora deferida a 

curatela provisória ao requerente (ID 4879011). O relatório do estudo 

psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 6873216). Dispensada a 

realização de audiência para entrevista do interditando em razão do 

quadro de saúde apresentado que impossibilita a sua locomoção (ID 

6120620). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão 
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da curatela definitiva ao requerente (ID 7329062). É o relatório. Decido. O 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, 

define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portadora da doença de Alzheimer, o que lhe dificulta a 

locomoção e manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que 

o impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando tem reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Carlo 

Busnelli, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, limitando-se aos atos de natureza patrimonial, na forma 

do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, 

inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Kamilla da Cunha Barros, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Alethea Assunção Santos - Juíza de Direito. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jackline Márcia Dias Tingo, 

digitei. Cáceres, 13 de julho de 2018. JACKLINE MARCIA DIAS TINGO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005320-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

ALINE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE MARIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ HENRIQUE VENANCIO DE ALCANTARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005320-86.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ALINE DA SILVA RODRIGUES 

REQUERIDO: CLEONICE MARIA DA SILVA RODRIGUES Vistos etc. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que o atestado médico 

acostado é datado de 27/03/2007. Dessa maneira, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar 

aos autos atestado e/ou relatório médico pormenorizado e atual acerca do 

estado de saúde da interditanda, 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. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 10 de 

setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 152469 Nr: 11465-88.2012.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADSA, T, EADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, JUAREZ RODA JUNIOR - 

OAB:18.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO CIVIL do devedor VALDEIR ALVES, 

pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 528, § 3.º, do 

Código Processual Civil.Remetam-se os autos para atualização do débito, 

observando-se o que prescreve a Súmula 309, do STJ: “O débito alimentar 

que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo”, e art. 528 § 7º do Código de Processo Civil, 

devendo o valor constar do mandado.Caso o cumprimento do mandado de 

prisão seja infrutífero ou decorrido o prazo mencionado, devidamente 

certificado, intime-se a parte autora através de advogado constituído nos 

autos por DJE, para requerer o que entender de direito.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186910 Nr: 6301-40.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DE FÁTIMA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BARBOZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA, para devolução dos autos nº 6301-40.2015.811.0006, 

Protocolo 186910, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004496-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA (ADVOGADO(A))

MANOEL BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR o advogado da parte autora para apresentar impugnação a 

contestação, no prazo 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001090-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL WOHLFAHRT (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a devolução da carta 
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Id13257609.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006553-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON RAFAEL CASTRO CAXITO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de 

justiça Id 13044737.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000646-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA REGINA DE MOURA (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação de 

id: 15168588 é TEMPESTIVO. Certifico ainda que a Requerente, ora 

denominada Apelante é isenta de preparo em razão da concessão de 

gratuidade de Justiça. Assim, nos termos do art. 203, § 4º do NCPC e 

Provimento nº 56/2007/CGJ/TJ/MT, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE via DJE/MT o Requerido, ora denominado Apelado, através 

de seu(ua)(s) advogado(a)(s) legalmente constituído(s), para que, 

querendo, responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, NCPC).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000620-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

VANDERLEI OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE RECURSO DE APELAÇÃO Certifico para 

os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação de id: 15217905 é 

Tempestivo. Certifico ainda que o Requerente, ora denominado Apelante 

efetuou o devido preparo, conforme guia de id: 15217913. Assim, nos 

termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE 

via DJE/MT o Requerido, ora denominado Apelado, através de seu 

advogado legalmente constituído, para que, querendo, responda ao 

recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC). Cáceres MT, 11 de setembro 

de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021104-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO Certifico 

para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação de id: 

151549468 é Tempestivo. Certifico ainda que a requerente, ora 

denominada Apelante é isenta de preparo em razão da concessão de 

gratuidade de Justiça. Assim, nos termos do art. 203, § 4º do NCPC e 

Provimento nº 56/2007/CGJ/TJ/MT, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE via DJE/MT o requerido, ora denominado Apelado, através 

de seu(ua)(s) advogado(a)(s) legalmente constituído(s), para que, 

querendo, responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, NCPC). 

Cáceres MT 11 de setembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5031 Nr: 260-92.1994.811.0006

 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: CPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCZ, VRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERNANDES 

FRANCO ZILIANI - OAB:8073, CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/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 nos 

autos informando acerca do cumprimento do acordo retro entabulado 

pelas partes integrantes da lide (fls. 659/660), pleiteando o que entender 

de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138181 Nr: 7649-35.2011.811.0006

 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: ANA DE FATIMA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO SILVEIRA, OCIMAR CARNEIRO DE 

CAMPOS, DILSON LEAL SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180 MT, HELIO PASSADORE - OAB:3008-A MT, ROSANGELA 

PASSADORE - OAB:6084 MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Rogério Silveira, Cpf: 

10700951172, Rg: 5.334 OAB Filiação: , brasileiro(a), separado(a) 

judicialmente, advogado, Endereço: Avenidas Mato Grosso 380, Bairro: 

Araés, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Código n. 138181

DECISÃO

1 – De início, considerando que o aviso de recebimento de fl. 90 constou a 

informação “ausente”, EXPEÇA-SE carta precatória para a citação do 

demandado Dilson Leal da Silva Filho, no endereço indicado à fl. 88.

2 – Caso inexitosa a tentativa de localização da parte demandada na 

forma acima declinada, DEFERE-SE o pedido de fls. 105/106. Para tanto 

EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, seguindo-se à 

risca as formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as 

advertências do despacho inicial.

3 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 4 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

5 – Na sequência, INTIME-SE a autora para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias.

6 – Por fim, CONCLUSOS.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154088 Nr: 1465-92.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSENGER CARD CORRETAGEM DE 

SEGUROS E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notif icando:Executados(as):  Passenger Card 

Corretagem de Seguros e Turismo Ltda Me, CNPJ: 07035149000155, 

brasileiro(a), Endereço: Av: Vinte de Janeiro, S/n°-aeroporto Internacional 

Ant. Carlos Jobim Rj Tps 1, Bairro: Ilha do Governador, Cidade: Rio de 

Janeiro-RJ

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Código n. 154088

DECISÃO

1– Considerando a petição de fls. 81/82, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Rodrigo Martins de Freitas e como parte executada Passenger Card 

Corretagem de Seguros e Turismo LTDA ME.

2 – INTIME-SE a parte devedora, por edital, conforme dispõe o art. 513, § 

2º, IV, do CPC, 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.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º, do CPC a 

fim de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157219 Nr: 4981-23.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da certidão negativa do Oficial 

de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141121 Nr: 10781-03.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDMO, MDMOX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA LUIZA DE MATOS 

PALMIERE - OAB:12.053/MT, MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE - 

OAB:12053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

partes exequentes, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para, no prazo de 10 (dez), acessar o site do TJ-MT e recolher a guia do 

selo da certidão para fins de protesto. Após acostar aos autos o 

comprovante de pagamento e retirar a respectiva certidão nesta 

secretaria da 2ª vara cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132084 Nr: 801-32.2011.811.0006

 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: VALDEMAR ALVES CACHIADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

 Impulsiono os autos com a finalidade de informar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, que conforme petição retro (fls. 106) o feito 

encontra-se disponível em cartório para carga/vista a parte interessada. 

Caso nada seja requerido, no prazo de 15 dias, o processo será 

remetido/devolvido ao arquivo e/ou suspenso.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161808 Nr: 9603-48.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDMILA POQUIVIQUI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6.611 MS

 IMPULSIONAMENTO PARA AUTOR MANIFESTAR

Impulsiono os autos com a finalidade de que a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, no prazo de 15 dias, promova o andamento do feito, 

notadamente apresentando o necessário requerimento administrativo com 

a negativa da concessão da indenização pretendida, sob pena de 

indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir (ex vi do art. 

321, parágrafo único, do CPC e art. 485, VI, do mesmo Diploma Legal), 

conforme teor do despacho retro exarado (fls. 133).

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145860 Nr: 3977-82.2012.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENTO BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SIMÕES, MATIAS BENEDITO 

FERNANDES NEGRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE SA PEREIRA - 

OAB:5286/B, Wallisson Luiz Sarate de Mendonça - OAB:14405-B
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 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento do r. despacho abaixo 

transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: Na hipótese de restar infrutífera a 

composição amigável, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as 

provas que efetivamente desejam produzir, justificando expressamente 

suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio 

probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157869 Nr: 5584-96.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMILDA GOMES PAULINO, MILTOM CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se sobre o cumprimento da decisão e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 47793 Nr: 5039-07.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da correspondência devolvida, 

no prazo de 10 (dez) dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005351-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA DA ROSA BARROS BATISTA (REQUERIDO)

JOSE CARLOS BATISTA (REQUERIDO)

J. CARLOS BATISTA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005351-09.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: J. CARLOS BATISTA 

& CIA LTDA - ME, JOSE CARLOS BATISTA, BENEDITA DA ROSA BARROS 

BATISTA Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do 

mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o 

inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de estilo, e 

providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 11 de setembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005353-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JORDELINO BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005353-76.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: CELIA APARECIDA FERNANDES REQUERIDO: ESPÓLIO DE 

JORDELINO BATISTA Vistos etc. Nos termos da Res. 05/2014-TP, 

providencie a redistribuição do processo para a 1ª Vara. Cáceres/MT, 11 

de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005070-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO (ADVOGADO(A))

AROLDO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISA FRANCISCA DE ALMEIDA (RÉU)

BALBINO BENJAMIM DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005070-53.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

AROLDO DE MIRANDA RÉU: BALBINO BENJAMIM DE MIRANDA, ELOISA 

FRANCISCA DE ALMEIDA Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. No mesmo prazo, deverá a parte Autora emendar a petição 

inicial para cumprir o disposto no art. 319, inciso IV do Código de Processo 

Civil. Ressalta-se que embora na descrição do fato faça menção acerca 

da aquisição parcial do imóvel e do interesse em proceder o 

desmembramento, quando da postulação do pedido, não descreve 

exatamente qual providência pretende levar a efeito. Para tanto, deverá 

indicar expressamente qual comando seja compelido o Requerido a 

cumprir. Para o caso do pedido ter por objeto cumprimento obrigação de 

fazer, deverá apresentar memorial descritivo do imóvel, com expressa 

indicação do local adquirido, inclusive deverá indicar quais providências e 

respectivos meios que pretende levar a efeito para satisfação da 

obrigação, e em caso de recusa, qual providência jurisdicional será 

necessária para substituir à vontade da parte. Intime-se. Caceres, 11 de 

setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004039-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO ANTUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004039-32.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

AGUINALDO ANTUNES FERREIRA Vistos, etc. A conversão da busca e 

apreensão em ação executiva é pertinente “se o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do 

devedor”, nos termos doa art. 4º do Dec/Lei 911/69. No caso dos autos, 

até o momento, o requerido sequer foi encontrado e tal circunstância não 

constitui em causa de indeferimento do pedido de conversão. Inobstante, 

ressalto que este juízo na pesquisa de id. Num. 12439491 identificou novo 

endereço. Como no pedido de conversão a parte Autora não indica 

endereço, antes de apreciar, deverá aditar tal ponto destacado, inclusive 

deverá esclarecer se realizou alguma diligência extrajudicial para apurar 

se a parte Devedora reside no endereço pesquisado. Fixo prazo de dez 
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dias. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 11 de setembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002906-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OESIO NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004314-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

VALDIR NATAL ZAMPIRON (AUTOR(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA SANTIAGO (AUTOR(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(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. O 

processo está aguardando a realização de audiência designada para a 

data de amanhã (12 de Setembro de 2019). Ocorre que sobreveio 

manifestação dos réus solicitando a redesignação de audiência sob o 

argumento de que o réu José Lombardi encontra-se incapacitado para o 

comparecimento ao ato designado. Para tanto, juntou atestado médico (id. 

15251159 - Pág. 1). A parte autora se manifestou no id. 15262984, 

pugnando pela manutenção da audiência na data agendada. Pois bem. 

Este Juízo entende que não há justo motivo para a redesignação de 

audiência. Vale dizer que o atestado médico juntado nos autos somente 

relata a incapacidade laboral e/ou escolar do réu José Lombardi. Ocorre 

que a audiência a ser realizada não terá por escopo inserir qualquer das 

partes em atividade laboral ou de ensino, seja sob a perspectiva da 

discência ou docência. Nesse sentido, não havendo declaração médica de 

que o réu encontra-se com a sua capacidade de locomoção 

comprometida, não se vislumbra razão para a redesignação da audiência. 

Eis a orientação jurisprudencial sobre a questão: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. NÃO 

COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. 

INOCORRÊNCIA. - Hipótese em que o réu foi devidamente citado e deixou 

de opor contestação ao feito, tornando-se revel. Ainda, intimado a 

comparecer à audiência, o demandado deixou de fazê-lo sem apresentar 

justificativa adequada. Os atestados médicos acostados pelo patrono do 

requerido tão-somente comprovam que esse sofre hipertensão, não 

estando atestado que a doença impossibilitava a sua apresentação 

naquele ato judicial ou que teria algum compromisso médico naqueles 

mesmos dia e hora. - Não há que se falar em nulidade da sentença, 

porquanto oportunizada a defesa do réu.” (Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 50584193720144047000 PR 

5058419-37.2014.404.7000. Relatoria da Juíza Federal Maria Isabel Pezzi 

Klein. Julgado em 12.04.2016). Assim sendo, ausente a prova de 

incapacidade de locomoção do réu, ou de compromisso médico em 

data/horário concomitante à data da audiência, bem como ausente 

qualquer disposição médica no sentido de que o estado de saúde do réu 

não o permite submeter-se ao ato designado neste feito, o pedido 

deduzido pelos requeridos no sentido de que a audiência seja redesignada 

deverá ser INDEFERIDO. MANTENHO, portanto, a audiência designada 

para a data de amanhã (12/09/2018). Publique-se no DJE e intime-se 

eletronicamente. Cáceres/MT., 11 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101551 Nr: 6647-64.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CONSIGNUM LTDA, MLN 

ASSESSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS 

BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4.531

 Certifique a escrivania se a parte Requerida manifestou/decurso do 

prazo, conforme oportunizado às fls. 386.

Após, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169617 Nr: 5927-58.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que o Exequente requer a continuidade 

da execução em desfavor da Requerida.

Como é de conhecimento público, o plano de recuperação da Executada 

foi homologado, ressaltando que nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005 

implica em novação das obrigações da Recuperanda.

Assim, nos termos do art. 10 do CPC, oportunizo as partes manifestarem 

no prazo de 15 dias se a novação implica na extinção ou não destes 

autos.

No mesmo prazo, esclareçam as partes se a dívida objeto destes autos 

consta como crédito habilitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138137 Nr: 7588-77.2011.811.0006

 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: IVANI MELO DE BRITO, IVETE DA SILVA ABREU, 

LUCILENE SOUZA DE OLIVEIRA, EZULEIDE DA SILVA SOUZA, NILSON 

DONIZETE SOUZA, MARIA LÚCIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO, NILCÉIA 

DA SILVA FERREIRA, ALEXANDRA PEREIRA DE MATOS, MARCIA 

FERREIRA DE ALENCAR CARVALHO, MARIA APARECIDA CARLINO, 

CREUZA CUIABANO DA SILVA, CLAUDIA LOPES DA SILVA, ELIANE 

RIBEIRO FERNANDES, MARIA DE FATIMA GARCIA ROSA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - UNITINS, 

EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇAO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLEN MORO TEIXEIRA - 

OAB:42.232., SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - OAB:18445

 Intimem as partes acerca do retorno dos autos e para que postulem o que 

entender de direito, em trinta dias.

Acaso nada seja postulado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163122 Nr: 407-20.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEDRO AQUINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Como a parte credora não indiciou bens à penhora e não manifestou 

quanto ao interesse na averbação desta ação nos órgãos de proteção ao 

credito, nos termos do art.782, §3° do CPC, arquive-se sem baixa, nos 

termos do art. 921, inciso III, CPC, até ulterior indicação de bens pelo 

Exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 157666 Nr: 5377-97.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDROM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

TRANSPORTES LTDA, CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PESCE RUSSO - 

OAB:21.585 OAB/SP, JACK IZUMI OKADA - OAB:90.393 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA 

EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVIDA, ajuizada por 

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A em face 

de CEDROM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE Ltda e 

CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI.

 Compulsando os autos, verifica-se que o Autor foi intimado em fl. 82 para 

manifestar no feito sobre a correspondência de fls. 75 e quedou-se 

inerte..

 Deste modo, tendo em vista que a parte autora deixou de promover os 

atos e diligencias necessárias para dar andamento ao feito, estando este 

parado há mais de 30 (trinta) dias, por sua omissão, tenho que é o caso 

de sua extinção.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas já recolhida.

Intime-se.

Após o decurso do prazo recursal, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 31428 Nr: 1359-48.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ DA ROCHA MARCENARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se, sem baixa, até últerior indicação de bens passíveis de 

penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 144297 Nr: 2234-37.2012.811.0006

 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: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA PINHEIRO LACERDA - 

OAB:DF/39325, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - 

OAB:9498-MS, VIRGILIO FERREIRA DE PINHO NETO - OAB:15422

 Reoportunizo a parte Exequente manifestar sobre o despacho de fls. 563 

e intimação de fls. 564/565, em dez dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194852 Nr: 422-18.2016.811.0006

 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: KARITA DA NOBREGA NERES, DIEVELYN LOURRANY 

BRAZ DA NOBREGA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA, N. DE 

AQUINO CARNEIRO - EPP (FRIGORIFICO FRIGO VITORIA), N. I. CARNEIRO 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14.309 MT, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12079

 Vistos, etc.

Manifestem-se as partes no prazo de 15 dias sobre as provas que 

pretendem produzir devendo justificar sua pertinência, necessidade e 

finalidade.

Após retorne concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158420 Nr: 6159-07.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Reoportunizo o autor se manifestar sobre o que entender pertinente, bem 

como sobre a opção da conversão para execução, no prazo de 10 dias, 

sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135558 Nr: 4657-04.2011.811.0006

 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: JAIME PASTICK GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730 MG

 Antes de analisar o pedido de cumprimento de sentença, manifeste a 

parte Exequente sobre o depósito de fls. 298, em dez dias.

Acaso entenda que o valor depositado não seja suficiente, deverá aditar o 

pedido de cumprimento, com apontamento do saldo remanescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 103106 Nr: 8204-86.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVA, ELISANGELA ANGÉLICA DA SILVA 

FRANÇA, EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO, JOCILENE ARDAIA DO 

COUTO, LUIZA DA SILVA ORTIZ, MARIA LUCIA DE CAMPOS, VERONICA 

LOPES VIANA, PAULA JARA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR BACOVIS - 

OAB:11301-B, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, JOSE 
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AUGUSTO LEAL - OAB:73710, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT, MILTON 

MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 Vistos, etc.

 Como os Procuradores detém poderes específicos, defiro a expedição 

dos alvará para as contas indicadas.

Sem prejuízo, expeça-se carta para intimação da Autora Jocilene e 

Requerida Sicredi acerca da expedição do alvará. Instrua com cópia da 

sentença. Em relação à Sicredi inclua ainda cópia da petição/documentos 

de fls. 489/494, inclusive conste na intimação para que proceda às 

medidas necessárias para amortização da dívida de cada parte Autora - 

tabela de fls. 494, devendo ainda computar os rendimentos da conta 

única.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163385 Nr: 685-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CÉLIA ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA, 

MATHEUS ALMEIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:15.890, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Como a parte credora não indiciou bens à penhora, arquive-se sem baixa, 

nos termos do art. 921, inciso III, CPC, até ulterior indicação de bens pelo 

Exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130815 Nr: 9494-39.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SUEDI OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Expeça-se o necessário para averbação da ação nos órgãos de 

proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD.

 Expeça-se o necessário para averbação da indisponibilidade de bens de 

moveis e imóveis do executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

Bens.

Como a parte credora não indiciou bens à penhora, arquive-se sem baixa, 

nos termos do art. 921, inciso III, CPC, até ulterior indicação de bens pelo 

Exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 147261 Nr: 5577-41.2012.811.0006

 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: BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Nos termos do art. 9º do CPC manifeste a Autora sobre a petição de fls. 

1151/1157, em dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 178858 Nr: 1546-70.2015.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:216.022 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - OAB:14559, ÉRIKA 

BUTARELLO GENTILLE DE CAMARGO - OAB:6558-B, MARIO CARDI 

FILHO - OAB:3584-A, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:17559, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A MT

 Ante o cumprimento da obrigação pelo Requerido (fls. 366/367), julgo 

extinto o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, 

inciso II do CPC.

Segue em anexo alvará para liberação da quantia depositada.

Desapense-se.

Após o cumprimento das demais formalidades da sentença, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 24676 Nr: 857-46.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODNEY MARQUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro pedido retro.

Como a parte credora não indiciou bens à penhora, arquive-se sem baixa, 

nos termos do art. 921, inciso III, CPC, até ulterior indicação de bens pelo 

Exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142537 Nr: 332-49.2012.811.0006

 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: NORMA JULIANA RAMOS PIRES, RITA ANGELICA DE 

SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA M. DE 

FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, JOSE 

AUGUSTO LEAL - OAB:73710, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte requerida SICREDI dar cumaprimento ao item "d" de fls.439. Razão 

pela qual, encaminho os autos à conclusão para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 95801 Nr: 868-31.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO GARCIA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Expeça-se o necessário para averbação da ação nos órgãos de proteção 

ao crédito por meio do sistema SERASAJUD.

 Como a parte credora não indiciou bens à penhora, arquive-se sem baixa, 

nos termos do art. 921, inciso III, CPC, até ulterior indicação de bens pelo 

Exequente.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173520 Nr: 8872-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DUTRA ATALA ME, JOEL DUTRA ATALA, 

ELIANE DUTRA ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Reoportunizo o credor se manifestar quanto ao interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao credito, nos termos do art. 782, 

§3° do CPC, assim como atender a intimação de fls. 82, no prazo de 10 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpre-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001909-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

DARIANA FURLANETTO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001909-35.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DARIANA FURLANETTO BARBOSA Vistos etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Dariana Furlanetto Barbosa. 

Em suma, requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja 

reconhecida a suposta quitação do contrato de financiamento, bem como 

seja determinada a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo. 

Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de 

cabimento dos Embargos de Declaração. In verbis: 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. Comentando o dispositivo legal, 

esclarece a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, que: Os incisos 

do art. 1.022 do Novo CPC consagram quatro espécies de vícios passíveis 

de correção por meio dos embargos de declaração: obscuridade e 

contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), omissão (art. 1.022, II, do Novo 

CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo CPC). A dúvida não faz parte 

dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, 

visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado 

subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a 

incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é 

natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses 

vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (NOVO 

CPC COMENTADO. Editora JUSPODIVM: 2016. Página 1.714). Conforme se 

nota, a finalidade dos Embargos de Declaração permanece a mesma no 

atual diploma processual (se comparado com o texto processual anterior), 

sendo certo que a modificação da decisão objurgada pode resultar do 

aludido instrumento processual, apenas e tão somente acaso o suprimento 

de qualquer dos vícios indicados (omissão, obscuridade, contradição ou 

erro material) resulte em nova convicção acerca dos fatos. Mas não se 

deve admitir a modificação do julgado/convicção do Juízo mediante mero 

reexame do contexto fático-probatório dos autos. Dito isto, passo a 

análise da matéria ventilada à por meio dos embargos. Os aclaratórios 

merecem rejeição. Isso porque denota-se dos argumentos expostos a 

pretensão pura de reexame de fatos e provas, o que há muito não se 

admite nesta via. Senão, vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS 

ELENCADOS DO ART. 1.022 DO CPC - AUSÊNCIA - 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 

"1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, 

destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição 

ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese 

em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as 

questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para proferir a decisão." (EDcl no MS 21.315/DF). Ainda que 

para fins de prequestionamento, devem, necessariamente, estar 

presentes os vícios apontados nesse dispositivo. (ED 96017/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017). 

Ademais, o embargante sequer apontou qualquer omissão, obscuridade 

ou contradição supostamente existente na sentença que pudesse 

embasar os embargos opostos, traduzindo-se os argumentos lançados 

em mero inconformismo com relação ao resultado do mérito. Com efeito, as 

razões do Embargante deverão ser ventiladas no instrumento adequado 

(apelação), vez que a atividade jurisdicional deste Juízo no tocante a fatos 

e provas encontra-se exaurida, não havendo o que se falar de outro lado 

em omissão, obscuridade, contradição ou erro material na matéria sub 

judice. É como decido! Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos nos autos. Aguarde-se o decurso do prazo 

recursal para a requerida. Tendo decorrido, providencie com a baixa, 

atentando-se as formalidades devidas. Cáceres/MT, 11 de setembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155982 Nr: 3579-04.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIESIO CAMPOS ARCANJO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ELIESIO CAMPOS 

ARCANJO DE DEUS contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, na qual há 

informação nos autos do pagamento da requisição (fls. 425/427 e 

434/436).

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) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 159100 Nr: 6837-22.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ajuizado por DEMÉTRIO 

FRANCISCO DA SILVA contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, na qual há informação nos autos do pagamento da 

requisição (fls. 80/81).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.
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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) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162264 Nr: 10053-88.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA PACHECO QUIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA PACHECO QUIDA - 

OAB:10.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Execução de título Extrajudicial ajuizada por DEBORA 

PACHECO QUIDA contra FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO na qual 

há informações nos autos do pagamento do RPV expedido em favor da 

credora (fl. 134138).

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) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após, transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 131553 Nr: 202-93.2011.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DE CONCURSOS E VESTIBULARES 

DA UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

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

OAB:14.935/O, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Hugo 

Franco de Miranda, OAB/MT 14935 fez carga destes autos em 22.08.2018 

e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva 

os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150152 Nr: 8874-56.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA SOARES DE 

ALMEIDA BERTE - OAB:23941/O, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Ana 

Cristina Soares de Almeida Berte, OAB 23941/O fez carga destes autos 

em 17.08.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 55823 Nr: 2848-52.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER FERNANDES FIDELIS, LUIZ ANTONIO 

POSSAS DE CARVALHO, LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO, 

CIVITAS CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Érica 

Pinto de Arruda, OAB 5635 fez carga destes autos em 17.08.2018 e até a 

presente data NÃO os devolveu. 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(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 100295 Nr: 5388-34.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE FREITAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

Fransérgio Rojas Piovesan, OAB/MT 4848 fez carga destes autos em 

100295 e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154511 Nr: 1925-79.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DANCIGUER BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

Khristian Santana Ramos, OAB/MT 10318 fez carga destes autos em 

14.08.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97311 Nr: 2378-79.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOCRIJAPAN-COOP. DOS CRIAD. DE JAC DO 

PANT LTDA, LUIZ PÉRCIO NICHIO GODOY, ESPOLIO DE GENTIL ALCIDES 

GUSMAN, GASTÃO MEDEIROS SHARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Vinícius 

Castro Cintra, OAB/MT 10044 fez carga destes autos em 09.08.2018 e até 

a presente data NÃO os devolveu. 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(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 137826 Nr: 7221-53.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672, GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 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 Executado na data de 03.08.2018 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.: 158080 Nr: 5795-35.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA FERREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

102 folhas (volume único) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, para que, no prazo de 15 dias, 

requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154984 Nr: 2469-67.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDNA SOUZA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 91 

folhas (volume único com um apenso) e assim, amparada pelo art. 152, 

inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, através de sua 

advogada, para que, no prazo de 15 dias, requeira o que entender 

pertinente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 222001 Nr: 8511-93.2017.811.0006

 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 VASCONCELOS MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Marco 

Antonio Corberlino, OAB 9898 fez carga destes autos em 24.08.2018 e 

até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154805 Nr: 2268-75.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON COSTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O

 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 Requerido na data de 08.08.2018 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150331 Nr: 9074-63.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO NOBRE DE SOUZA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175, 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 08.08.2018 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93566 Nr: 8688-38.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NERIS DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Ledson 

Glauco Monteiro Catelan, OAB/MT 14309 fez carga destes autos em 

30.07.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 173162 Nr: 8624-52.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, JOELSON 

SANTANA RODRIGUES PEREIRA, A.T.I COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

INFORMÁTICA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - 

OAB:7.836, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Vinícius 

Castro Cintra, OAB/MT 10044 fez carga destes autos em 09.08.2018 e até 

a presente data NÃO os devolveu. 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(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156641 Nr: 4302-23.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DA GUIA SACRAMENTO RIBEIRO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Jesus 

Vieira de Oliveira, OAB/MT 9309 fez carga destes autos em 22.08.2018 e 

até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 137831 Nr: 7226-75.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672, GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 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 Executado na data de 08.08.2018 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 84485 Nr: 53-68.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EVEREST 

LTDA-ME, SILMA APARECIDA FRANCO BARBOSA, ELZITO RODRIGUES 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Vinícius 

Castro Cintra, OAB/MT 10044 fez carga destes autos em 02.08.2018 e até 

a presente data NÃO os devolveu. 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(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 81282 Nr: 7807-95.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPO MANTEL & MANTEL LTDA, ROBSON 

CRESPO MANTEL, RENE CRESPO MANTEL, HELENA CRESPO MANTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Vinícius 

Castro Cintra, OAB/MT 10044 fez carga destes autos em 16.08.2018 e até 

a presente data NÃO os devolveu. 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(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 167418 Nr: 4200-64.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVALNEY SOARES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Ryvia 

Rychelle Maria Joseph Lacerda Sodré de Souza, OAB 10049 fez carga 

destes autos em 21.08.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo 

de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156266 Nr: 3892-62.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-UNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSANNE MARIA LIMA CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, Gabriel Adorno Lopes - OAB:14308, 

HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, JANAINA HELOYSA 

SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - OAB:5988/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Hugo 

Franco de Miranda, OAB/MT 14935 fez carga destes autos em 22.08.2018 

e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva 

os autos à Escrivania.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 100934 Nr: 6027-52.2010.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSELI FARIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - OAB:5988, LIANA 

FAQUINI GASTARDELO BUENO - OAB:9.851, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Hugo 

Franco de Miranda, OAB/MT 14935 fez carga destes autos em 22.08.2018 

e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva 

os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95785 Nr: 852-77.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA SAMARA SILVA, CENIRA ALVES DA SILVA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

Thucydides Alvares, OAB/MT 4552 fez carga destes autos em 10.08.2018 

e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva 

os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 90956 Nr: 6093-66.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GRAMULHA DOSUALDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Vinícius 

Castro Cintra, OAB/MT 10044 fez carga destes autos em 02.08.2018 e até 

a presente data NÃO os devolveu. 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(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155660 Nr: 3215-32.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEULIANE DA SILVA CAMPOS CAETANO

 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 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Milton 

Chaves Lira, OAB/MT 6330 fez carga destes autos em 17.08.2018 e até a 

presente data NÃO os devolveu. 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(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 137832 Nr: 7227-60.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672

 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 Executado na data de 08.08.2018 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95547 Nr: 614-58.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA OLIVEIRA PEREIRA, ANA MARIA 

OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE DE ALMEIDA LIMA 

- OAB:24173/O

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Michelle 

de Almeida Lima, OAB/MT 24173 fez carga destes autos em 09.08.2018 e 

até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147264 Nr: 5580-93.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES 

FILHO, na qual há informações nos autos do pagamento da dívida (fls. 

78/79 e 81/82).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito e, por conseguinte, a suspensão e liberação definitiva 

de todas as contrições de veículos realizadas nos autos do presente feito.

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 (fls. 66/67 e 69/70);

b) Após, JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

base no art. 924, II, do CPC/15;

c) Sem custas e honorários;

d) Após, transitada em julgado, ao arquivo;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002989-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

DANILO PIRES ATALA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO A EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL OS DOCUMENTOS 

DO REQUERENTE (DOC. PESSOAIS COM FOTO, E DE ENDEREÇO), NO 

PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003001-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

AUXILIADORA LEONEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(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: 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: 1003002-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

LUDSON DA SILVA AGUILARA (REQUERENTE)

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: 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: 1003003-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO SEGUNDO DE BRITO (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (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: 16:00 (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: 1003013-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

VALMIR CUSTODIO MARTINS (REQUERENTE)

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: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003025-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (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: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VALDINEI DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILAINE SANTANA DE ALMEIDA (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: 06/12/2018 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: 1003042-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA VIEIRA CHAVES CAMPOS (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: 17:15 (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)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO REQUERENTE PARA QUE NO PRAZO DE 48 

(QUARENTA E OITO) HORAS, APRESENTE O ENDEREÇO CORRETO E 

COMPLETO DO REQUERIDO. VISTO QUE, O ENDEREÇO APRESENTADO 

COM O CEP INFORMADO, NÃO CORRESPONDE AO LOCAL APONTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003043-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULINA VIEIRA CHAVES CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/11/2018 Hora: 17:30 (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: 1003044-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN XISTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (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: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 8010351-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS (ADVOGADO(A))

IRINEU FAUSTINO DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DUARTE MARECO (EMBARGADO)

DENER ANTONIO DA SILVA (EMBARGADO)

Outros Interessados:

BRASILINO METELO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

IDARIO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010351-36.2016.8.11.0006. EMBARGANTE: IRINEU FAUSTINO DA SILVA 

EMBARGADO: DENER ANTONIO DA SILVA, IVO DUARTE MARECO Vistos, 

etc. Considerando que a parte recorrida, mesmo sendo intimada, não 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos a Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011113-23.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

JOAQUIM IZIDRO SOUTO FONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011113-23.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JOAQUIM IZIDRO SOUTO 

FONTES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Manifeste o 

requerente no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011040-51.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY RAMALHO (REQUERIDO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011040-51.2014.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO ALVES DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO SANTANDER, NEY RAMALHO Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se o requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de endereço 

em seu nome (conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a 

competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004431-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004431-69.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JULIENE DA SILVA 

FERREIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., alegando a autora 

que não realizou compras, não adquiriu produtos pela internet, muito 

menos contratou os serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a 

empresa Reclamada. Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no 

cadastro de devedores por débito no valor de R$ 92,06 (Noventa e dois 

reais e seis centavos), lançado em 23/03/2017, referente ao contrato nº 

022322221000060EC, impossibilitando que o autor realizasse compras no 

comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito em resolver 

a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de débito, a 

exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da requerida 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. 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. 

REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir da Reclamante. O 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 
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não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Não havendo mais preliminares, passo à análise 

do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, 

o que não o fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor 

tenha contratado seus serviços. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, 

nos termos da Súmula 479/STJ, a instituição financeira responde 

objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de 

fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas 

operações. Nesse sentido: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 

SÚMULA N. 479, STJ. APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. 

NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. 

EXISTÊNCIA. 1. Nos contratos de compra e venda de veículos 

intermediados por instituições financeiras, é dever da empresa fiscalizar a 

regularidade do negócio, com a devida conferência da documentação 

pessoal do adquirente e a necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão 

de crédito a terceiro que se utiliza do sistema financeiro para obter 

vantagem indevida através da utilização fraudulenta de dados pessoais do 

consumidor é ato ilícito causador de dano moral, pelo qual a instituição 

financeira deverá responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência 

de fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para 

afastar a sua responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem 

ser observados a extensão do dano ou a gravidade da violação, a 

repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da 

infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do 

fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do 

ofensor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 

20140111882482, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de 

Julgamento: 25/11/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 10/12/2015 . Pág.: 183) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR a 

exclusão definitiva do nome do autor do cadastro de devedores, pelo 

débito aqui discutido; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Havendo pagamento 

espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006181-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006181-09.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por LEONARDO 

CONCEIÇÃO SOARES em face de GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, alegando que em 28.08.2017 foi à 

loja física da Requerida localizada na Rua 06 de outubro, Cáceres, para 

adquirir eletrodomésticos e visualizou a seguinte oferta: ar Split 12.000 

BTUS, marca Springer – Midea, pelo valor de 1 + 14x de 149,00 (cento e 

quarenta e nove Reais). Narra que, pela imagem, verifica-se que tratava 

de um ar condicionado Mídea Liva Inverter Wi-Fi. Assim, demostrou ao 

vendedor interesse em comprar o produto, entretanto, no decorrer da 

negociação, foi informado que o ar que estava em promoção não era 

aquele da caixa e que a oferta estar afixada na mesma não significava 

que era referente aquele produto. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, a exemplo, que 

houve informações claras ao consumidor quanto à promoção. Em sua 

contestação, a Requerida sustenta que não praticou qualquer ilícito, pois 

não existe nos autos qualquer comprovação que a empresa tenha 

anunciado o ar condicionado Split 12.000 BTUS Springer Mídea Inverter 

Wi-Fi, uma vez que o produto anunciado pelo banner é um ar condicionado 

12.000 BTUS Springer Mídea. Ademais, no ato da negociação, o autor foi 

previamente advertido sobre o valor do produto e demais condições da 

compra. Por publicidade enganosa entende-se toda propaganda que, por 

afirmar algo que conduza o consumidor a erro, ou deixar de informar algo 

relevante, induzindo-o ao mesmo erro, influencia-o em seu processo de 

decisão, levando a adquirir serviço que não contrataria caso tivesse 

acesso à informação correta e completa sobre suas condições. O autor 

juntou no ID 10200606 imagem do banner da promoção, o qual está 

afixado na caixa do ar condicionado Split 12.000 BTUS Springer Mídea 

Inverter Wi-Fi. Portanto, não é necessário realizar exercício complexo para 

concluir que a publicidade realizada pela Requerida dá a entender que o 
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produtor promocional é aquele da caixa na qual consta o banner, 

induzindo o consumidor a erro. Tenho que a reclamadas infringiu as 

regras ínsitas no art. 6º, III, do CDC, que é a de prestarem informações 

claras e precisas acerca do contrato, e no art. 30 do mesmo Código, qual 

seja, a de que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, 

veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a 

produtos e serviço oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que 

a fizer veicular ou dela se utilizar, e integra o contrato que vier a ser 

celebrado. . Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada não ter fornecido 

todas as informações corretas à parte autora, já é suficiente para 

configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que o 

dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o 

causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é 

impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua 

mágoa. Assim, merece prosperar o pedido de danos morais formulado 

pela Reclamante, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da ré 

e da exemplaridade. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor 

R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição ao Reclamado. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a 

Reclamada a pagar a título de danos morais a parte Autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c 

art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação 

(arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste 

decisum (Súmula 362 do STJ); Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 155493 Nr: 3025-69.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA MOURA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 Vistos, etc.

Trata-se de termo circunstanciado registrado em razão da suposta prática 

dos delitos previstos nos artigos 309 da Lei nº 9.503/97, em tese, 

praticado por JESSICA MOURA DE ANDRADE, no dia 27/03/2013.

É o necessário registro.

 Fundamento e Decido.

Compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que desde a 

data do fato até então transcorreu lapso temporal de mais de quatro anos, 

devendo dessa forma ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva 

estatal.

 Dispõem os artigos107, IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal 

Brasileiro, verbis:

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV- pela prescrição, decadência ou perempção;

(...)

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo 

da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

 (...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo 

superior, não excede a dois..

POSTO ISSO, com supedâneo legal previsto no art. 61, “caput”, do Código 

de Processo Penal, bem como, com fulcro nos artigos 107, inciso IV c/c o 

109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro, declaro extinta a 

punibilidade de JESSICA MOURA DE ANDRADE, devidamente qualificada 

nos autos, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado.

Dispensada a intimação, consoante disposto no Enunciado Criminal 105, 

do FONAJE, verbis: “é dispensável a intimação do autor do fato ou do réu 

das sentenças que extinguem sua punibilidade (XXIV Encontro – 

Florianópolis/SC)”.

Sem custas.

Procedidas às anotações, comunicações e baixas de estilo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 185353 Nr: 5452-68.2015.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRACI PRATTES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10.052/A

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal registrada em razão da suposta prática dos 

delitos previstos no artigo 42, III, da Lei 3688/41, em tese, praticado por 

Valdemir dos Santos, no dia 09.07.2015.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do autor do fato.

É o necessário registro.

 Fundamento e Decido.

Compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que o 

presente feito está prescrito.

 Dispõem os artigos107, IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal 

Brasileiro, verbis:

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV- pela prescrição, decadência ou perempção;

(...)

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo 

da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

 (...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Constata-se assim, que o fato ocorreu – 09.07.2015 - até hoje, decorreu 

lapso temporal superior a três anos, devendo dessa forma ser 

reconhecida a ocorrência da prescrição.

POSTO ISSO, em consonância com parecer ministerial, por se tratar de 

matéria de ordem pública, com supedâneo legal previsto no art. 61, 

“caput”, do Código de Processo Penal, bem como, com fulcro nos artigos 

107, inciso IV c/c o 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro, 

declaro extinta a punibilidade de UBIRACI PRATTER GARCIA, devidamente 

qualificado nos autos, face à ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva do Estado.

Sem custas.

Procedidas às anotações, comunicações e baixas de estilo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 202122 Nr: 4744-81.2016.811.0006

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT, MARCIO PAES 

DA SILVA DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHUENLAY DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Vistos etc.
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Trata-se de Interpelação Judicial instaurado para apurar a prática, em 

tese, do crime tipificado no art. 144 do Código Penal, cuja ação penal 

somente se procede mediante representação.

Dispõem os artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal e 38, do 

Código de Processo Penal, verbis:

“Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do 

direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 

6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do 

crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se 

esgota o prazo para oferecimento da denúncia.”

“Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

 IV – pela prescrição, decadência ou perempção;

(...)”

“Art. 38 - Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante 

legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer 

dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem 

é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o 

prazo para o oferecimento da denúncia.”

 Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não se manifesta 

desde 13.10.2016, ocorrendo a perempção do presente feito.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, julgo extinta a 

punibilidade de CHUENLAY DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

com fulcro nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal e art. 

38, do Código de Processo Penal e, consequentemente, determino o 

arquivamento do processo.

P. R. I. e após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 172700 Nr: 8282-41.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUEL ROCHA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 POSTO ISSO, por se tratar de matéria de ordem pública, com supedâneo 

legal previsto no art. 61, “caput”, do Código de Processo Penal, bem como, 

com fulcro nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro c/c art. 30 

da Lei 11.343/2006, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO RIBEIRO 

BATISTA, devidamente qualificado nos autos, face à ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado.Dispensada a intimação do 

denunciado, consoante disposto no Enunciado Criminal 105, do 

FONAJE.Ciência ao Ministério Público.Sem custas.Procedidas às 

a n o t a ç õ e s ,  c o m u n i c a ç õ e s  e  b a i x a s  d e  e s t i l o , 

arquivem-se.Cumpra-se.Cáceres/MT, 19 de março de 2018.Joseane Carla 

Ribeiro Viana QuintoJuíza de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002963-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO (REQUERENTE)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MARCILENE AIRES GARCIA (REQUERIDO)

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

NILZA AIRES EGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002963-36.2018.8.11.0006. REQUERENTE: BETHANIA CRUZ BIANQUINI 

PALMIRO REQUERIDO: ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA, ANDREIA 

MARCILENE AIRES GARCIA, NILZA AIRES EGUES Vistos, etc. Em síntese, 

alega a parte requerente que vem sendo alvo de acusações falsas por 

conta de um parto em que o feto veio a óbito, sendo que a mesma sequer 

participou do procedimento, tendo os requeridos lavrado Boletim de 

Ocorrência, o qual resultou em Inquérito Policial. Aduz ainda que fora 

veiculada matéria perante o portal de notícias "RD NEWS", ao qual informa 

as alegações falsas e caluniosas. Com isto recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência que os requeridos efetuem 

retratação pública. É o que merece relato. Passa-se a decidir. O 

deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. Compulsando 

os autos, verifica-se a ausência do fumus boni iuris, pois os fatos 

narrados na inicial e o direito reclamado dependem de dilação probatória, 

bem como verifica-se estar em andamento Inquérito Policial com a 

finalidade de averiguar se houve ou não a participação da requerente no 

incidente ocorrido. Observa-se também a ausência de perigo do dano 

posto que a não retratação imediata, a princípio, não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. Desse modo, indefere-se o pedido 

pretendido. Cite-se a parte promovida, na forma e moldes legais. 

Intimem-se as partes da presente decisão, bem como da solenidade 

agendada. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003566-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FLORENTINO DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003566-12.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAQUIM FLORENTINO DAS 

CHAGAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Em síntese, 

alega o requerente ser beneficiário do INSS, tendo conta salário perante o 

requerido para recebimento de seu benefício previdenciário. Aduz ainda 

que percebeu que o valor disponível para saque encontrava-se menor do 

que o valor recebido, motivo pelo qual descobriu-se que sua conta não era 

salário, e sim conta corrente, sendo que descontava-se deste os 

referidos serviços: Cesta Bradesco Expresso, Cartão Crédito Anuidade, 

Bradesco Vida Previdência e Previsul. Ademais, o requerente informa que 

jamais solicitou abertura de conta corrente ou dos serviços acima 

mencionados. Após a tentativa amigável para solução do impasse, esta 

restou infrutífera, motivo pelo qual recorreu ao judiciário, requerendo em 

sede de tutela de urgência a suspensão das cobranças referentes aos 

serviços não contratados. É o que merece relato. Passa-se a decidir. O 

deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. Compulsando 

os autos, verifica-se a ausência do fumus boni iuris, pois os fatos 

narrados na inicial e o direito reclamado dependem de dilação probatória, 

tendo em vista que não se pode aferir neste momento se houve ou não a 

contratação dos serviços mencionados, ante a ausência do contrato. 

Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Isto posto, indefere-se a tutela pretendida. Anote-se, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “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 da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. Intimem-se as partes da presente decisão, bem como da 
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audiência designada. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010529-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO AGOSTINHO CAMPOS DE MORAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010529-82.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ANTONIO AGOSTINHO 

CAMPOS DE MORAIS EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Trata-se de execução movida por 

ANTONIO AGOSTINHO CAMPOS DE MORAIS em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública quedou-se 

inerte. Isto posto, homologa-se o cálculo mencionado no id. 2462806, no 

valor de R$ 12.328,59 (doze mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e 

nove centavos). Proceda a secretaria da vara com os atos dispostos no 

Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001950-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001950-02.2018.8.11.0006. REQUERENTE: IDERCIO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Em síntese, alega o 

requerente ser beneficiário do INSS, ao qual recebe seu benefício 

previdenciário através de conta com o requerido. Percebendo que o valor 

para saque estava sendo inferior ao que deveria receber, constatou 

haver descontos referentes a um empréstimo consignado, ao qual alega 

não ter contraído. Após tentativa de solução do impasse, ao qual restou 

inexitosa, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência 

a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo em questão. É o 

que merece relato. Passa-se a decidir. O deferimento da tutela de urgência 

“inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Compulsando os autos, verifica-se a ausência 

do fumus boni iuris, pois os fatos narrados na inicial e o direito reclamado 

dependem de dilação probatória, tendo em vista que, neste momento, não 

pode-se aferir se houve ou não a contratação do empréstimo consignado. 

Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Isto posto, indefere-se a tutela pretendida. Anote-se, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “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 da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da 

prova em favor do requerente, devendo o requerido apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesmo, nos termos requeridos na inicial. Conforme se depreende no id. 

13861915, a parte requerida já tomou conhecimento da presente demanda, 

tendo habilitado patrono e juntado instrumento procuratório, estando 

automaticamente citado. Intimem-se as partes acerca da presente decisão, 

bem como da solenidade agendada para o dia 20 de setembro de 2018, às 

17h30min. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de setembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE ALMEIDA RONDON PESSOA (REQUERENTE)

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos (ADVOGADO(A))

VALDEMAR PESSOA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000898-68.2018.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

VALDEMAR PESSOA FILHO e BEATRIZ DE ALMEIDA RONDON PESSOA 

em desfavor de MUNICIPIO DE CACERES, alegando que que foi 

surpreendida com a informação de que seu nome estava com restrição 

devido a um protesto realizado pela Requerida no valor de R$ 591,24, 

referente a IPTU do ano competência 2011 de um imóvel nesta comarca, 

contudo informa a Requerente não possuir imóveis em Cáceres há muitos 

anos, haja vista ter se mudado para a cidade de Cuiabá a 20 (vinte) anos. 

Sustenta ainda a Autora, que tentou solucionar o impasse com a 

Requerida, e mesmo tendo informado que tal imóvel havia sido vendido 

juntamente com outro há muitos anos e que não tinha razão para existir o 

protesto, foi informada pela requerida que só poderia solucionar o 

problema mediante o pagamento ou parcelamento da suposta dívida, e 

desesperada para retirar a restrição em nome de seu marido/primeiro 

autor, a segunda requerente parcelou o débito. Aduz que conforme 

certidão de inteiro teor, o imóvel que gerou a dívida não estava mais em 

nome dos autores desde 16/04/1997 e sim de Silvio dos Anjos Mota e sua 

mulher, bem como que havia Extrato de Averbação dos Imóveis junto a 

Prefeitura de Cáceres transferindo os imóveis aos compradores. Ao final 

requer a antecipação de tutela para que seja realizada a imediata exclusão 

do protesto e que se abstenha de efetuar nova cobrança, protesto e 

negativações, e no mérito a declaração de inexistência de todos e 

quaisquer débitos registrados em nome dos autores junto à requerida 

decorrentes de IPTU quanto à inscrição nº 100203420015001, cancelando 

o contrato de parcelamento efetuado pela autora (Termo 38162/2017), 

excluindo-os definitivamente, bem como a condenação da requerida pelos 

danos morais sofrido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que a prova dos autos basta para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 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. É certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Portanto, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Em sua contestação, a requerida alega que a culpa é exclusiva do 

autor, pois apesar de o requerente dizer que sobre ele não possui direito 

de propriedade há mais de vinte anos, apresentando inclusive prova da 

transmissão da propriedade, não se desincumbiu de seus deveres para 

com o Fisco Municipal, porque deveria ter comparecido no órgão 

competente do Município e comunicado a transferência do bem. Defende 

que os documentos juntados pelo requerente nos ID 12021963 e 

12021970 não provam qualquer comunicação oficial ao município, já que 
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não foi elaborado pelo Município, pois conforme o próprio requerente alega 

na inicial, ele fez todo o procedimento perante o cartório de registro de 

imóveis. Tanto que a assinatura em tais documentos é da “escrevente 

juramentada”, cargo típico de um cartório extrajudicial, e que esse 

documento provavelmente nunca chegou ao conhecimento do Fisco 

Municipal. No caso, verifico que a parte autora se desincumbiu de 

comprovar que o imóvel que gerou o débito protestado não mais lhe 

pertence há mais de vinte anos, conforme averbado à margem da 

matrícula no Cartório de Registro de Imóveis em 16/04/1997, contudo, essa 

informação não era de conhecimento da requerida, pois caberia às parte 

que realizaram o negócio de compra e venda formalizar a alteração de 

titularidade do imóvel junto aos cadastros municipais. Nos termos do art. 

34 do Código Tributário Nacional, “Contribuinte do imposto é o proprietário 

do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer 

título.”, e conforme regra do art. 130 do mesmo diploma, as obrigações 

para pagamento de IPTU são propter rem, competindo a quem tem a posse 

ou a propriedade do imóvel o pagamento da dívida pendente. À época do 

lançamento do IPTU, é certo que os autores não exerciam a posse nem 

detinham propriedade do imóvel que originou o protesto, entretanto, a 

requerida efetuou o lançamento do IPTU em nome de quem constava como 

proprietário do imóvel no cadastro fiscal do município, e conforme regra do 

art. Do Código Tributário Municipal: “Art. 137 - É obrigatória a inscrição dos 

imóveis no cadastro imobiliário, bem como suas alterações, devendo ser 

promovidas: I - pelo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a 

qualquer título; [...] § 1º - A inscrição também poderá ser exigida do 

compromissário-comprador ou do cessionário, como se dispuser em 

decreto. [...] Art. 138 - A inscrição no cadastro imobiliário e suas 

alterações deverão ser feitas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data em que: I - ocorrer qualquer modificação na propriedade, 

na posse ou no domínio útil do imóvel;” Logo, não é exigível que a 

requerida proceda a alteração cadastral de ofício, não podendo ser 

penalizada por omissão das partes contratantes (vendedor e comprador) 

que não informaram a alteração de propriedade do imóvel ao setor 

competente do município para que fosse efetuada a atualização no 

cadastro imobiliário municipal. Quanto aos Extratos de Averbação dos 

Imóveis junto a Prefeitura de Cáceres transferindo os imóveis ao 

compradores trazido pelos autores, entendo que não são suficientes a 

demonstrar a alteração cadastral perante o município, posto que referidos 

documentos são fornecidos pelo Cartório de Registro de Imóveis para que 

seja efetuado junto à prefeitura a alteração de titularidade do imóvel, no 

entanto, não há nos autos prova de que tais extratos foram efetivamente 

encaminhados para prefeitura pelos vendedores/compradores. Em que 

pese tenha sido deferido a inversão do ônus da prova aos autores, tal 

prova é negativa, sendo impossível à requerida comprovar que não 

recebeu o Extrato comunicando a venda e a averbação da venda à 

margem da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, razão pela qual 

incumbe aos autores demonstrar a entrega do referido documento ou de 

qualquer outro solicitando a mudança de titularidade no cadastro fiscal do 

município, o que não ocorreu. Assim, na hipótese dos autos, não há 

conduta que possa ser tida como caracterizadora do dever de indenizar. É 

da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. 

CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, AÇÕES E 

OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA 

TITULARIDADE DO IMÓVEL JUNTO AOS CADASTROS MUNICIPAIS. 

COBRANÇA DO TRIBUTO CONTRA A ANTIGA POSSUIDORA DO IMÓVEL. 

EDITAL DE PROTESTO PUBLICADO NO JORNAL DA CIDADE. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 123 DO CTN E ART. 15, INCISO III, CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO DA PROMITENTE COMPRADORA. 

CABIMENTO, POR TER DADO CAUSA À COBRANÇA INDEVIDA DO 

TRIBUTO CONTRA A AUTORA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. APELO DO MUNICÍPIO 

PROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70073384174, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 

27/07/2017) Contudo, no que diz respeito à declaração de inexistência do 

débito e cancelamento do Termo de Confissão de dívida e pedido de 

parcelamento, entendo que razão assiste ao autor, posto que o imóvel não 

mais lhe pertencia na época do lançamento, devendo a dívida ser 

direcionada/cobrada daquele que era possuidor/proprietário do imóvel no 

período. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da 

inicial, tão somente para declarar a inexistência do débito que originou o 

protesto aqui discutido, devendo a requerida se abster de efetuar 

qualquer cobrança em nome do autor referente a IPTU quanto à inscrição 

nº 100203420015001 após a data da venda, bem como para seja efetuado 

o cancelamento do Termo de Confissão de Dívida e pedido de 

parcelamento nº 38162/2017 e do débito ali fixado, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a antecipação de tutela concedida. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012166-73.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CRISTINO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELISON NUNES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE APARECIDO DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012166-73.2013.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO CRISTINO 

FERREIRA REQUERIDO: JOSE APARECIDO DA ROCHA - ME Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por JOSE 

APARECIDO DA ROCHA - ME. Conhece-se o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decide-se CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de 

setembro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229304 Nr: 759-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc;

Diante da petição de fl. 256, determino que seja feita a intimação pessoal 

do denunciado MAGNO CESAR SILVA DELUQUE para querendo constituir 

novo patrono, no prazo de 05 dias.

 No ato da intimação, o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao denunciado 

se possui condições financeiras para contratar advogado ou se deseja 

ser assistido pela Defensoria Pública.

 Após, intime-se o causídico ou dê-se vista dos autos à Defensoria Pública 

para se manifestar na fase do Artigo 422 do CPP.

 Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 78 de 456



Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 231293 Nr: 1938-05.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1938-05.2018.811.0006 – Id. 231293

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ELIVELTON NUNES DE CAMPOS

INTIMANDO: a Vítima: Flavia da Silva Rodrigues, Cpf: 04526835137, Rg: 

23455403 SSP MT Filiação: Clemente Rodrigues Neto e Julita Laureana da 

Silva, data de nascimento: 31/01/1989, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, convivente, do lar, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA, acima qualificada, de que foram aplicadas 

MEDIDAS PROTETIVAS em seu favor, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima FLAVIA 

DA SILVA RODRIGUES, tendo como suposto agressor ELIVELTON NUNES 

DE CAMPOS, que teria cometido, em tese, o crime de ameaça e injúria, com 

a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas 

cabíveis. Pois bem, o art. 19, §1º da Lei n. 11.340/06 dispõe que as 

medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do 

Ministério Público. (...) Diante deste cenário, revela-se necessário garantir 

a integridade física e psíquica da vítima, cujo relato, até prova em sentido 

contrário, está amparado de credibilidade, motivo pelo qual a aplicação das 

medidas protetivas se fazem necessárias no intuito de coibir eventual 

reiteração de violência doméstica praticada no âmbito familiar. Portanto, 

considerando que as circunstâncias narradas no registro de ocorrência 

configuram a hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a 

providência solicitada, por questões de cautela, bem como para evitar que 

o comportamento do agressor possa evoluir para atitudes mais graves. 

Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA: 01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar, domicílio ou 

local de convivência. 02- PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, 

familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 03-PROIBO O 

OFENSOR de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, 

por qualquer meio de comunicação, salientado que permanece inalterado o 

direito do ofensor de ter contato com o filho menor, que deverá ser 

exercido através de terceiros, de confiança de ambas as partes. 04- 

PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da vítima, a fim de 

preservar sua integridade física e psicológica. Não há que se falar em 

suspensão de posse/porte de arma de fogo, pois ausente informações 

nesse sentido, nem mesmo em prestação de alimentos provisórios, ante a 

ausência de elementos que comprovem a situação econômica das partes, 

devendo a mesma buscar a via adequada. 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. (...) 

Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) 

palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo 

comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a 

providência 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. INTIME-SE O OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA 

DAS MEDIDAS APLICADAS. Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade 

Policial e a vítima acerca da presente decisão. 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 procedimento seja autuado em segredo de 

justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. 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, 10 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 232077 Nr: 2460-32.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2460-32.2018.811.0006 – Id. 232077

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): DIEGO HENRIQUE DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Diego Henrique da Silva Filiação: Dilson José da 

Silva e Dilma Henrique Para, data de nascimento: 30/01/1988, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Medida protetiva cód. n°. 232077 Vistos, etc. De 

acordo com o art. 18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de Polícia 

Civil, em prol da vítima ILMA PEREIRA PARA tendo como suposto agressor 

DIEGO HENRIQUE PARA, que teria cometido, em tese, o delito de furto, e 

assim, passo a analisar as medidas cabíveis. Pois bem, o art. 19, §1º da 

Lei n. 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas poderão ser 

concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de 

manifestação do Ministério Público. (...) Portanto, considerando que as 

circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese 

do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, 

por questões de cautela, bem como para evitar que o comportamento do 

agressor possa evoluir para atitudes mais graves. Por todo o exposto, 

APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto 

necessárias: 01-DETERMINO o afastamento do agressor da residência da 

vítima, devendo o mesmo ser encaminhado ao Setor de Assistência Social 

deste Juízo, que deverá orientá-lo e auxilia-lo na obtenção de moradia 

provisória. 02- PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite 

mínimo de 400 metros; 03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a 

vítima por qualquer meio de comunicação; 04-PROIBO O OFENSOR de 

frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física 

e psicológica. Em contrapartida, não há qualquer elemento nos autos que 

indique a necessidade da extensão das medidas protetivas aos demais 

familiares da vítima ou testemunhas. 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. (...) Diante desse 

cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer 

perante 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência 

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. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS. 

Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a vítima acerca da 

presente decisão. TENDO EM VISTA O CARÁTER URGENTE DA MEDIDA, 
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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 

procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. 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, 

10 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 232683 Nr: 2855-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2855-24.2018.811.0006 – Id. 232683

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): WANDERSON RODRIGUES LEITE

INTIMANDO: o Autor do fato: Wanderson Rodrigues Leite, Cpf: 

01907953108, Rg: 1738557-1 SSP MT Filiação: Tamara Rodrigues Leite, 

data de nascimento: 04/02/1988, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

convivente, mecanico, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

 DECISÃO/DESPACHO: Medida protetiva cód. n°. 232683 Vistos, etc. Ante 

o art. 18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de Polícia 

Civil, em prol da vítima KAROLINE CRISTIANNE BACA DE OLIVEIRA tendo 

como suposto agressor WANDERSON RODRIGUES LEITE que teria 

cometido, em tese, o delito de ameaça, com a incidência da Lei nº 

11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas cabíveis. Pois bem, o art. 

19, §1º da Lei n. 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas poderão ser 

concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de 

manifestação do Ministério Público. (...) Portanto, considerando que as 

circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese 

do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, 

por questões de cautela, bem como para evitar que o comportamento do 

agressor possa evoluir para atitudes mais graves. Por todo o exposto, 

APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto 

necessárias: 01- PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima e 

familiares, no limite mínimo de 200 metros; 02-PROIBO O OFENSOR de 

manter contato com a vítima e familiares, por qualquer meio de 

comunicação; 03-PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da 

vítima e de seus familiares, a fim de preservar sua integridade física e 

psicológica. Não há que se falar em afastamento do agressor do lar, vez 

que não residem no mesmo local. Para a garantia da efetividade desta 

decisão a VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar ou entrar em 

contato com o demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob 

pena de perda da validade da medida. 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. (...) Diante desse 

cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer 

perante 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência 

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. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS. 

Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a vítima acerca da 

presente decisão. 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 demonstrem a necessidade da 

manutenção, hei por bem determinar o seu arquivamento do presente 

procedimento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima ser 

notificada. Por fim, determino que o presente procedimento seja autuado 

em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. 

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, 

10 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233767 Nr: 3630-39.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3630-39.2018.811.0006 – Id. 233767

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): DELEGACIA ESPECIALIZADA DA DEFESA DA MULHER DE 

CÁCERES/MT

RÉU(S): EUCLIDES CARMO MARIANO DA COSTA

INTIMANDO: Autor do fato: Euclides Carmo Mariano da Costa, Cpf: 

28561175893, Rg: 11150980 SSP MT Filiação: Petronilio Mariano da Costa 

e Cleonice Gonçalves da Costa, data de nascimento: 16/07/1979, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

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. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima LEONICE 

GONÇAVES DA COSTA, tendo como suposto agressor EUCLIDES CARMO 

MARIANO DA COSTA, que teria cometido, em tese, o crime de ameaça, 

com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as 

medidas cabíveis. Pois bem, o art. 19, §1º da Lei n. 11.340/06 dispõe que 

as medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do 

Ministério Público. (...) Portanto, considerando que as circunstâncias 

narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese do art. 22 da Lei 

11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, por questões de 

cautela, bem como para evitar que o comportamento do agressor possa 

evoluir para atitudes mais graves. Por todo o exposto, APLICO AS 

SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01-DETERMINO o 

afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência. 02- 

PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 1000 

metros; 03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por 

qualquer meio de comunicação. 04- PROIBO O OFENSOR de frequentar a 

residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física e 

psicológica. 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”. Sobre o tema, eis o posicionamento adotado pelo 

E. Tribunal de Justiça deste Estado: ‘(...). 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. 
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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)’ Em contrapartida, não há qualquer elemento nos 

autos que indique a necessidade da extensão das medidas protetivas aos 

demais familiares da vítima ou testemunhas. Para a garantia da efetividade 

desta decisão a VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar ou entrar 

em contato com o demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, 

sob pena de perda da validade da medida. Diante desse cenário, 

DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas 

pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª 

Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência 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. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS, 

devendo o sr. (a) Oficial (a) de Justiça, no ato do cumprimento desta 

decisão, cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser 

rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir 

a incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas 

aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. TENDO EM VISTA O 

CARÁTER URGENTE, DETERMINO QUE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO 

SIRVA COMO COMPETENTE MANDADO. Por fim, determino que o presente 

procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. 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, 10 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234733 Nr: 4353-58.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4353-58.2018.811.0006 – Id. 234733

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): LUCIANO FARIA MENDIETA

INTIMANDO: o Autor do fato: Luciano Faria Mendieta, Cpf: 03303777101, 

Rg: 17129346 Filiação: Felix Mendieta Filho e Dejanira Faria Mendieta, data 

de nascimento: 30/06/1989, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima 

THAMEYA LOURENÇO BARBOSA SILVA, tendo como suposto agressor 

LUCIANO FARIA MENDIETA, que teria cometido, em tese, o crime de 

ameaça, com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar 

as medidas cabíveis. Pois bem, o art. 19, §1º da Lei n. 11.340/06 dispõe 

que as medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do 

Ministério Público. (...) Portanto, considerando que as circunstâncias 

narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese do art. 22 da Lei 

11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, por questões de 

cautela, bem como para evitar que o comportamento do agressor possa 

evoluir para atitudes mais graves. Por todo o exposto, APLICO AS 

SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01- PROIBO O 

OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 500 metros; 

02-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio 

de comunicação. 03- PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da 

vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. Não há que 

se falar em afastamento do agressor do lar, vez que não residem no 

mesmo local, nem mesmo em prestação de alimentos provisórios, ante a 

ausência de elementos que comprovem a situação econômica das partes, 

devendo a mesma buscar a via adequada. 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. (...) 

Em contrapartida, não há qualquer elemento nos autos que indique a 

necessidade da extensão das medidas protetivas aos demais familiares 

da vítima ou testemunhas. Para a garantia da efetividade desta decisão a 

VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar ou entrar em contato com o 

demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda 

da validade da medida. Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor 

participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar 

deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para 

informações necessárias, e a providência 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. (...) As medidas 

aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. TENDO EM VISTA O 

CARÁTER URGENTE, DETERMINO QUE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO 

SIRVA COMO COMPETENTE MANDADO. Por fim, determino que o presente 

procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. 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, 

10 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 238634 Nr: 7074-80.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7074-80.2018.811.0006 – Id. 238634

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): PAULO COSTA JÚNIOR

INTIMANDO: o Autor do fato: Paulo Costa Júnior, Rg: 21374910 SSP MT 

Filiação: Eusebia Ferreira de França Costa e Paulino da Costa, data de 

nascimento: 26/06/1981, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, 

lavrador, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Medida protetiva cód. n°.238634 Vistos, etc. Ante 

o art. 18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de Polícia 

Civil, em prol das vítimas NEUSA APARECIDA DA SILVA e NYSSARA 

MOIZES DE CASTRO, tendo como suposto agressor PAULO COSTA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 81 de 456



JÚNIOR, que teria cometido, em tese, o delito de ameaça, com a incidência 

da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas cabíveis. Pois 

bem, o art. 19, §1º da Lei n. 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas 

poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das 

partes e de manifestação do Ministério Público. (...) Portanto, considerando 

que as circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a 

hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência 

solicitada, por questões de cautela, bem como para evitar que o 

comportamento do agressor possa evoluir para atitudes mais graves. Por 

todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA que denoto necessárias: 01- Levando-se em consideração os 

relatos das vítimas, DETERMINO o afastamento provisório do agressor do 

lar, domicílio ou local de convivência 02- PROIBO O OFENSOR de se 

aproximar das vítimas, no limite mínimo de 200 metros; 03-PROIBO O 

OFENSOR de manter contato com as vítimas, por qualquer meio de 

comunicação. 04-PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência das 

vítimas e seus familiares, a fim de preservar sua integridade física e 

psicológica. Em contrapartida, não há qualquer elemento nos autos que 

indique a necessidade da extensão das medidas protetivas aos demais 

familiares da vítima ou testemunhas. Para a garantia da efetividade desta 

decisão a VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar ou entrar em 

contato com o demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob 

pena de perda da validade da medida. 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”. Diante desse cenário, 

DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas 

pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante a 

serventia da 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a 

providência 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. INTIME-SE O OFENSOR, devendo o sr. (a) Oficial (a) de 

Justiça, no ato do cumprimento desta decisão, cientificá-lo de que as 

medidas protetivas aqui deferidas deverão ser rigorosamente cumpridas, 

sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos 

termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá responder pelo crime 

previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06. As medidas aqui aplicadas 

possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso as 

vítimas entendam pela necessidade da sua manutenção, deverão 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a continuidade. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. TENDO EM VISTA O 

CARÁTER URGENTE, DETERMINO QUE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO 

SIRVA COMO COMPETENTE MANDADO. Fica desde já assegurado o 

disposto no §3º do artigo 22 da Lei 11.340/06. Por fim, determino que o 

presente procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme 

preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Notifique-se o Ministério Público, a 

Autoridade Policial e a vítima. 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, 

10 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 231951 Nr: 2369-39.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE ITNIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2369-39.2018.811.0006 – Id. 231951

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): IVOM FERNANDES

INTIMANDO: a Vítima: Luiza Virna de Campos Filiação: Lucilene Aparecida 

de Campos, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA, acima qualificada, de que foram aplicadas 

MEDIDAS PROTETIVAS em seu favor, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Medida protetiva cód. n°. 231951 Vistos, etc. De 

acordo com o art. 18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de Polícia 

Civil, em prol da vítima LUIZA VIRNA DE CAMPOS tendo como suposto 

agressor IVOM FERNANDES que teria cometido, em tese, o delito de 

ameaça e cárcere privado, com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, 

passo a analisar as medidas cabíveis. Pois bem, o art. 19, §1º da Lei n. 

11.340/06 dispõe que as medidas protetivas poderão ser concedidas de 

imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação 

do Ministério Público. (...)Diante deste cenário, revela-se necessário 

garantir a integridade física e psíquica da vítima, cujo relato, até prova em 

sentido contrário, está amparado de credibilidade, motivo pelo qual a 

aplicação das medidas protetivas se fazem necessárias no intuito de 

coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no âmbito 

familiar. Portanto, considerando que as circunstâncias narradas no 

registro de ocorrência configuram a hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, 

há de ser deferida a providência solicitada, por questões de cautela, bem 

como para evitar que o comportamento do agressor possa evoluir para 

atitudes mais graves. Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01-DETERMINO o afastamento do 

agressor do lar, domicílio ou local de convivência. 02- PROIBO O 

OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 200 metros; 

03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima por qualquer meio 

de comunicação; 04-PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da 

vítima e de sua avó, a fim de preservar sua integridade física e 

psicológica. 05- Com fundamento no art. 23, IV, da Lei n. 11.340/06, 

DETERMINO a separação de corpos do casal. 06-DETERMINO o 

encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de 

proteção e atendimento; 07 - DETERMINO recondução da ofendida e 

dependente ao respectivo domicilio, após afastamento do agressor; 

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. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providência 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. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS. 

Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a vítima acerca da 

presente decisão. (...) 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 

procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. 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, 

10 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229206 Nr: 706-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 706-55.2018.811.0006 – Id. 229206

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): NATALINO CARVALHO DE PAULA

INTIMANDO: Autor do fato: Natalino Carvalho de Paula Filiação: Ana Luiza 

Caravalho de Paula, data de nascimento: 25/12/1980, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT, convivente, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente 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 ELISANGELA DE 

ARRUDA NASCIMENTO, na proteção em sua defesa e contra o(a) 

suposto(a) agressor(a) NATALINO CARVALHO DE PAULA, que teria 

cometido, em tese, o delito de AMEAÇA E LESÃO CORPORAL, com a 

incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade Policial aportou os 

seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, Termos de Declaração, 

Nota de Ciência de Garantia da Lei nº 11.340/2006, Termo de 

Representação 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. (...) Ante o exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 

11.340/06, aplico as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida 

que denoto urgente: 01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, 

familiares e testemunhas, no limite mínimo de 100 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; Deixo de deferir o pedido de afastamento 

do lar, domicílio ou local de convivência, pois tal se aplica somente aos 

casos em que o suposto agressor reside no mesmo local que a vítima, o 

que não é o caso relatado aqui, eis que a vítima informou que já se 

encontra separada do ofensor. Quanto aos demais pedidos, indefiro-os 

por ora, ante a ausência de elementos que demonstrem a necessidade da 

aplicação dos mesmos. 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. (...) 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.(...) 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 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, 

10 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.: 236904 Nr: 5844-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ANTONIO MACIEL, ARILDO DOS 

SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702-MT

 Vistos, etc.

 Levando-se em consideração que o Patrono do réu Arildo dos Santos 

Ferreira entrou em contato via telefone e informou a impossibilidade de 

comparecer à audiência designada, bem como que protocolou petição via 

PEA, que ainda aguarda liberação, resta prejudicado o ato designado para 

hoje.

 Ato contínuo, designo o dia 09/10/2018, às 13h50min, para realização de 

audiência de inquirição das testemunhas de defesa.

 Intimem-se todos. Requisite-se, se necessário.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 236904 Nr: 5844-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ANTONIO MACIEL, ARILDO DOS 

SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702-MT

 Intimar o advogado do denunciado Arildo dos Santos Ferreira, Dr. 

Oswaldo Alvarez de Campos Junior, de que a audiência de Inquirição de 

Testemunhas fora redesignada para o dia 23/10/2018, às 13:50 horas, a 

realizar-se na sala de audiências da 2ª Vara Criminal de Cáceres-MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 232911 Nr: 3026-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3026-78.2018.811.0006 – Id. 232911

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA AMORIM

INTIMANDO: Autor do fato: Marco Aurélio de Oliveira Amorim, Cpf: 

11164486120, Rg: 0529.985-3 SSP MT Filiação: Sebastião Neves Amorim e 

Onilia Paula de Oliveira Amorim, data de nascimento: 23/12/1956, 

brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, casado(a), optometrista (fabricação 

de óculos), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Trata-se de Pedido de Providências Protetivas 

efetuado pela Autoridade Policial, narrando episódio de violência 

doméstica com ameaça praticada por MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA 

AMORIM. O pedido ora apresentado foi instruído com o requerimento de 

medidas protetivas e boletim de ocorrência em que noticia o cometimento 

de ameaça pelo pretenso ofensor, atentando, pois, contra bem jurídico 

tutelado pela Lei nº 11.340/2006. Vieram os autos conclusos. É o relato 

necessário. Fundamenta-se e decide-se. De acordo com o contido no 

requerimento, a vítima declara que vem sendo ameaçada por seu 

ex-marido, por conta do processo de divórcio existente entre eles, uma 

vez que suspeito não quer dividir os bens em comum. Afirma, ainda, que o 

suspeito teria dito que ela iria “se ver com ele”, caso não retirasse a 

manifestação do processo de divórcio litigioso, bem como que ele iria bater 

nela, mandar assaltá-la e colocar fogo em sua casa. Ante as declarações 

da vítima, entende-se que os fatos narrados sugerem a adoção de 
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medidas cabíveis para coibir novas ameaças por parte do ofensor, a fim 

de evitar lesão à bem jurídico tutelado pela Lei nº 11.340/06. Aliás, 

considerando os fatos declarados, muito embora inexistente pedido 

expresso, este Juízo promove o deferimento de outras medidas além das 

constantes do pedido de providências a fim de assegurar a eficácia da 

medida. Assim, sem a oitiva da parte requerida, por entender que a medida 

de proteção deve ser imediatamente cumprida, com fulcro no artigo 22 da 

Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), este Juízo DEFERE os pedidos da 

autoridade policial para o fim de DETERMINAR: 1 – AFASTAMENTO DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA; 2 – PROIBIÇÃO DE 

CONTATO COM A OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS 

POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO; 3 – SEPARAÇÃO DE CORPOS 

E 4 – PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E 

CONTRATOS DE COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE 

COMUM. A ofendida deverá comunicar IMEDIATAMENTE à Autoridade 

Policial caso o ofensor descumpra qualquer uma das determinações 

contidas nesta decisão. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO 

DE INTIMAÇÃO para o pretenso ofensor, deixando-o ciente das proibições 

provisoriamente estabelecidas, e para que, no prazo de 10 dias, se 

manifeste nos autos, se quiser. CONSIGNE-SE no mandado que o 

descumprimento da presente medida protetiva poderá acarretar na prisão 

do pretenso ofensor nos termos do art. 313, inciso III do CPP. CIÊNCIA ao 

Ministério Público Estadual. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

10 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 50521 Nr: 189-70.2006.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO BENEVIDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALT JUNIOR - 

OAB:5.005

 Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, III, 110, 112, I 

e art. 119, caput todos do Código Penal, reconheço a prescrição da 

pretensão executória da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o 

sentenciado SIMÃO BENEVIDES DOS SANTOS, nestes autos.Sirva cópia 

da presente como mandado de intimação e alvará de soltura em favor de 

SIMÃO BENEVIDES DOS SANTOS, se por outro motivo não estiver 

preso.Deixo de designar audiência de custódia, eis que o recuperando 

será colocado em liberdade nesta data.Expeça-se mandado a ser 

cumprido pelo Sr. meirinho, visando questionar o recuperando se o mesmo 

sofreu qualquer tipo de lesão ou tortura.Oficie-se à POLITEC solicitando o 

laudo de lesões corporais provisório e definitivo. 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.: 218622 Nr: 6039-22.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO RODRIGUES CANUTO, MAICON 

COLLISELLI, ADENILSON SOUZA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/MT

 Autos n° 6039-22.2017.811.0006 – Cód. 218622

Vistos em correição.

Designo o dia 10/10/2018 às14 h50min, para interrogatório do réu Elcio 

Rodrigues Canuto.

Intimem-se os réus expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 66/2018- DF

O Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Diamantino – 

MT – Dr. JOSÉ MAURO NAGIB JORGE - no uso de suas atribuições legais. 

CONSIDERANDO o feriado Municipal do dia 18 de setembro de 2018 

comemorando o aniversario de 290 anos do Município de Diamantino-MT; 

Resolve: 1- SUSPENDER o expediente no âmbito do Poder Judiciário desta 

Comarca e nas Serventias Extrajudiciais desta Comarca no dia 18 de 

setembro de 2018 (terça-feira). 2- PRORROGAR os prazos processuais 

que vencem nesta data para o primeiro dia útil subsequente.Publique-se, 

Registre-se e Cumpra – se, remetendo – se cópia a todas as secretarias e 

ao Egrégio Tribunal de Justiça. Diamantino, MT, 11 de setembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge. Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000798-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A (DEPRECANTE)

EDEGAR STECKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO (DEPRECADO)

RENATA LISA DE FIGUEIREDO (DEPRECADO)

 

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 da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de 

Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Nome da(s) 

parte (s): ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO E RENATA LISA 

DE FIGUEIREDO. Localidade: CIDADE DE DIAMANTINO/MT + 100 KM 

SENTIDO ENTRONCAMENTO ITAMARATI NORTE, ÁREA AO LADO DIREITO 

DA RODOVIA FAZENDO DIVISA AO TREVO DE ACESSO A SEGUNDA, 7 

PLACAS E FAZENDA RIO VERDE. Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO 

DO IMÓVEL. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000056-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO PEREIRA DE RESENDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida para a Comarca 

de Guiratinga- MT nos autos, e/ou sua devida distribuição no Juízo 

deprecado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92202 Nr: 698-23.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda ME, Nilton Rogerio Muriana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 
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OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora, a 

manifestar -se acerca da certidão de fls. 79, no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000203-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Stoessel Santos Filho (RÉU)

MARCO ANTONIO DACORSO (ADVOGADO(A))

ALBERTO DUAILIBI JUNIOR (RÉU)

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

AEGEA - Saneamento e Participações S.A (RÉU)

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (RÉU)

JUVIANO LINCOLN (RÉU)

MELLIZA MARQUES CIRONE (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000203-54.2017.8.11.0005 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Civil Pública com preceito condenatório c/c 

pedido de Medida Cautelar proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em 

desfavor JUVIANO LINCOLN, ALBERTO DUAILIBI JUNIOR, STOESSEL 

SANTOS FILHO, ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A., AEGEA – SANEAMENTO E 

PARTICIPAÇÕES S.A., todos qualificados nos autos. Dá analise da 

documentação encartada com a exordial, verifica-se que foi instaurado o 

Inquérito Civil nº 18/2011 para apurar a degradação ambiental nos rios 

Diamantino e Ribeirão do Ouro, consistente em depósito de resíduos 

sólidos, e péssima conservação da mata ciliar, estando às águas, 

supostamente contaminadas e poluídas. Extrai-se, também, que na época, 

para melhorias no saneamento básico do município, foi aprovado pela Lei 

municipal nº 910/2013 o Plano Municipal de Saneamento Básico, que após 

resultou na realização da Concorrência Pública nº 002/2013, com o 

objetivo de promover a concessão do serviço público de abastecimento de 

água potável e esgotamento sanitário, cuja empresa ÁGUAS DE 

DIAMANTINO S.A. sagrou-se vencedora formalizando o Contrato nº 

217/2014. Em suma, o requerente explana na petição inaugural que o 

Contrato de Concessão não está sendo executado em conformidade com 

as metas destinadas ao sistema de abastecimento e esgotamento 

sanitário, bem como não foi fiscalizado de forma adequada, nem pelo 

fiscal nomeado pela Secretaria de Obras do Município, tão pouco pela 

AGER após sua admissão. Desta feita postulou, em síntese: i) intervenção 

do serviço público de água e esgoto em Diamantino/MT; ii) imediata 

implementação das medidas necessárias para assegurar a adequação do 

serviço de água e esgoto, respeitando o plano municipal de saneamento 

básico e respectivos regulamentos; iii) ultimada a intervenção, seja 

determinado a suspensão do contrato n. 217/2014, com posterior 

divulgação da decisão; iv) indisponibilidade de bens do réu AEGEA – 

Saneamento e Participações S.A.; v) requisição perante a empresa Águas 

de Diamantino S.A. de documentação. Com cautela o Juízo determinou 

intimação das partes requeridas para manifestação prévia quanto aos 

pedidos de tutela provisória, nos moldes do artigo 12 da Lei n. 7.347/85 e 

artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil. O Município de 

Diamantino-MT apresenta manifestação refutando o pedido de tutela 

provisória sob o argumento de que se mostra inusitada, grave e contrária 

ao interesse público. (id. 4950727) A manifestação da concessionária 

Águas de Diamantino S.A. alega que “as consequências da tutela 

provisória não seriam provisórias ou acautelatórias, pois significariam a 

cessação da concessão dos serviços públicos feita pelo Município de 

Diamantino.” Dessa forma, salienta “que não estão presentes os requisitos 

para o deferimento da tutela provisória. Ao contrário, há evidente risco de 

dano inverso e irreparável, o que, por si só é impeditivo à tutela provisória 

de urgência, ...”. Por fim, afirma “que o pleito de tutela provisória do 

Ministério Público não reúne condições de ser deferido, porquanto 

ausentes os requisitos mínimos para tanto. Ademais, a irreversibilidade da 

tutela pretendida veta sua concessão.” (id. 6728414) A empresa 

controladora AEGEA Saneamento e Participações S.A. apresenta 

manifestação pleiteando ao final, também, pelo indeferimento da tutela 

provisória. (id. 11327751) É o relatório. Decido. A tutela provisória fundada 

no artigo 300 e 301 do NCPC, estabelece que será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em estando presentes tais 

requisitos, a tutela de urgência será deferida, desde que não haja perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, vide o § 3º do artigo 300 do 

novel estatuto processual. Como cediço, a probabilidade do direito implica 

no ônus de o demandante demonstrar, acompanhado da sua petição, a 

prova suficiente da verossimilhança, o que, de certa foram equivale à 

expressão latina fumus boni iuris. Já o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo correspondem ao periculum in mora, pois a 

demora da resposta jurisdicional gera uma situação de risco. Há urgência 

quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do 

direito. Feita esta breve explanação, cumpre ressaltar que não estão 

presentes todos os requisitos legais para o deferimento do pedido de 

tutela provisória de urgência em caráter antecedente, senão vejamos. O 

dano precisa ser atual, presente e concreto, o que não ocorre no caso em 

análise, posto que, como alegado pelo requerente, prossegue há anos as 

dificuldades e irregularidades em relação ao saneamento básico. In casu, 

em que pese o requerente ter acostado vários documentos para sustentar 

a pretensão, não restou comprovado o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, especialmente a ausência da irreversibilidade 

dos efeitos de eventual deferimento da tutela de urgência. O pleito do 

representante do Parquet, nitidamente, mostra-se demasiada, irreversível 

e também prejudicial à população, posto que uma intervenção do Poder 

Concedente poderá ocasionar mais prejuízos a prestação do serviço 

público. Importa lembrar que em eventual atuação direta do Município, 

invoca previsão orçamentária, infraestrutura, quadro de pessoal técnico, 

dentre outros suportes que de forma imediata pode-se tornar caótico, 

mesmo que supostamente com o aporte nos pedidos descritos nos 

subitens 3.1.1.1 e 3.1.1.2. Insta aclara que, apesar da existência do 

seguro-garantia para amparar a execução do contrato, a apólice 

apresentada pelo requerente encontra-se com validade expirada, sem 

informação de revalidação (id. 4950716). E, não obstante houvesse 

apólice vigente, não é possível auferir, com exatidão, se a importância 

segurada é suficiente para a perfeita continuidade do serviço público 

essencial, e nem por quanto tempo. Na hipótese de execução direta dos 

serviços pelo Município, seria necessária a previsão do Plano Plurianual, 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias, instrumentalizado pela Lei 

Orçamentária Anual. Ademais, um possível deferimento em sede de tutela 

provisória, neste momento, sem o exaurimento de todas as formas de 

produção de provas, tornaria a situação irreversível. Por derradeiro, 

ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

desnecessária a apreciação da probabilidade do direito, pois, por si só, 

não legitima a providência almejada. Na sequência, em sede de cognição 

sumária, o Ministério Público Estadual pretende, em caráter acautelatório, a 

concessão de medida cautelar inaudita altera pars, de modo a decretar a 

indisponibilidade de bens que integram o patrimônio da ré AEGEA – 

Saneamento e Participação S. A, com intuito de resguardar o 

ressarcimento ao erário público municipal. Nota-se pela legislação vigente 

que a medida cautelar inaudita altera pars apresenta-se viável, 

excepcionalmente, quando há prova cabal de que a parte requerida irá 

impossibilitar o cumprimento da tutela em lide, necessitando ainda de 

comprovação do periculum in mora e do fumus boni iuris, requisitos 

atinentes a toda medida cautelar. Compulsando da documentação 

acostada à peça vestibular, verifico que não há indícios a justificar o 

deferimento do pleito em sede de medida cautelar. Nesse sentido, lecionam 

os doutrinadores Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[1]: 

“A cautelar de indisponibilidade dos bens, como o próprio nome indica, 

impede a livre disposição dos bens pelo indiciado, obstando a prática de 

qualquer ato jurídico que implique a transferência de domínio.” Outrossim, 

são as palavras do mestre Humberto Theodoro Junior[2]: "Para obtenção 

da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, 

enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de 

fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de 

perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação 

das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz 

atuação do provimento final do processo principal." Entendo que os 

argumentos do requerente não são suficientes para comprovar que o 

requerido objetiva a malversação do patrimônio. Afigura-se imprescindível 

a comprovação do periculum in mora, pois a medida visa exatamente a 

evitar a dilapidação patrimonial. Com efeito, segue julgado: "AÇÃO CIVIL 
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PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – 

LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – NATUREZA DOS FATOS 

IMPUTADOS E AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO INDICANDO RISCO 

DE DILAPIDAÇÃO QUE NÃO RECOMENDA A GRAVE MEDIDA – 

INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO 

N Ã O  P R O V I D O "  ( T J S P ;  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

2087646-24.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 

4ª Câmara de Direito Público; Foro de Iepê - Vara Única; Data do 

Julgamento: 30/10/2017; Data de Registro: 06/11/2017). Por outro lado, 

subsiste entendimento a despeito do periculum in mora ser presumido. 

Nesse toar julgou o STJ: (...) IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/1992. PERICULUM IN 

MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA. JULGADO DA PRIMEIRA 

SEÇÃO/STJ. RESP 1.319.515/ES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. 1. A 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no 

sentido de que, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei 8.429/1992, a 

indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes 

fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que 

cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido 

dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da 

Constituição Precedente: REsp 1319515/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2012, DJe 21/09/2012. 

(...). (AgRg nos EREsp 1315092 RJ 2012/0147498-0, relator Ministro Mauro 

Campbell Marques, 1ª Seção, julgado em 22/05/2013). (grifo nosso) 

Entrementes, por ora, este Juízo não vislumbra presente forte indício de 

responsabilidade na prática de ato de improbidade que propiciou ou 

promove lesão ao erário. Com assento nesse entendimento, urge destacar 

que apesar de desnecessário a comprovação do perigo de dano, o fumus 

boni iuris, como único elemento, deve ser fortemente comprovado. Logo, 

apesar da vasta documentação acostada aos autos e ante a gravidade 

dos fatos alegados, entendo necessário, no momento processual 

adequado, maior produção de prova, especialmente por meio de perícia 

contábil, em engenharia, dentre outros que julgar necessário. Diante de 

todo o exposto: 1. INDEFIRO o pedido a título de TUTELA PROVISÓRIA, 

com base no §3º do art. 300 do NCPC, bem como à luz dos Princípios do 

Interesse Público, da Razoabilidade e Segurança Jurídica; 2. Recebo o 

pedido de emenda à inicial e determino a inclusão no polo passivo o 

Município de Diamantino-MT; 3. Notifiquem-se os réus para, querendo, 

apresentar defesa preliminar no prazo legal, nos moldes do art. 17, §7º, da 

Lei 8.429/92. Às providências. Diamantino/MT, 24 de agosto de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] Adriano Andrade, Cleber Masson e 

Landolfo Andrade, em Interesses Difusos e Coletivos Esquematizado, 3ª 

edição, editora Método, página 1.553. [2] Processo Cautelar, 18ª edição, 

ed. Leud, p. 73.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127105 Nr: 1725-02.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Moura da Silva, Edemar de Souza 

Welter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Caju Cardoso - 

OAB:24575/O

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA de JEFFERSON MOURA DA SILVA e EDEMAR DE SOUZA 

WELTER e mantenho a decisão anterior pelos próprios fundamentos.II- DA 

AUDIÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTOA atenta leitura 

dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de convicção que 

permitam absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do Código de 

Processo Penal-CPP).Designo o dia 28 de novembro de 2018, às 

15h00min, para audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) 

acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o Ministério Público, 

o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa.Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na 

condução coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de 

justiça, que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa 

prevista no artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 

(dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, 

inclusive carta precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) 

oitiva(s) da(s) testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo 

deprecado, intimando-se as partes de seu envio.Ciência ao MPE e à 

DPE.Acolho pedido de fl. 132. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Diamantino/MT, 10 de agosto de 2018. RAUL LARA LEITEJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 87643 Nr: 3441-74.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Teixeira Veridiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 3441-74.2012.811.0005.

I. Em decorrência da atuação cumulativa com a Segunda Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, redesigno 

o ato para o dia 30.07.2018, primeira data livre na pauta, às 17 horas e 50 

minutos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 02 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011011-72.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

MARTA DO CARMO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMMYLLY LORRAINY ROSA RIBEIRO TEIXEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011011-72.2012.8.11.0005. REQUERENTE: MARTA DO CARMO OLIVEIRA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR 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 
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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, 10 de setembro 

de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-66.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

MARLENE ANA DE LIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET VÁRZEA GRANDE - BANDA LARGA NET (RAZÃO SOCIAL: CLARO 

S/A) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMMYLLY LORRAINY ROSA RIBEIRO TEIXEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010151-66.2015.8.11.0005. REQUERENTE: MARLENE ANA DE LIRA 

SILVA REQUERIDO: NET VÁRZEA GRANDE - BANDA LARGA NET 

(RAZÃO SOCIAL: CLARO S/A) 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, 10 de setembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011050-69.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES DA SILVA VALADARES (EXEQUENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMMYLLY LORRAINY ROSA RIBEIRO TEIXEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011050-69.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: THAMIRES DA SILVA 

VALADARES EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR 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, 10 de setembro 

de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-43.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

ADRIANO DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010396-43.2016.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA 

MARQUES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 

dias, quanto ao comprovante de pagamento juntado nos autos. 

Cumpra-se. Diamantino, 10 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LINA MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000932-80.2017.8.11.0005. REQUERENTE: LINA MENDES DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de 

julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o 

cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao 

arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 10 de setembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010685-78.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO GONCALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010685-78.2013.8.11.0005. REQUERENTE: MARCILIO GONCALVES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO/AMERICEL S/A Vistos. Intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 dias, quanto ao 

comprovante de pagamento juntado nos autos. Cumpra-se. Diamantino, 10 

de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-02.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KLAUS ROGER GIBERTONI SNYDER (REQUERENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010207-02.2015.8.11.0005. REQUERENTE: KLAUS ROGER GIBERTONI 

SNYDER REQUERIDO: L.R. LANGER - EPP Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011019-49.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SALVADOR AURELINO FERREIRA (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011019-49.2012.8.11.0005. REQUERENTE: MANOEL SALVADOR 

AURELINO FERREIRA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR 

Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 

dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se 

pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 

dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 11 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001556-32.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MANOEL GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, 

no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, 

intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do 

julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 11 de setembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000790-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000790-76.2017.8.11.0005. REQUERENTE: TATIANE MENDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. 1 – 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

11 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000068-42.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

JOAO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000068-42.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOAO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001439-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DIANYS PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001439-41.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DIANYS PEREIRA MACHADO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Nada sendo requerido no prazo de 10 dias, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de setembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-41.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

DIRCEU SOUZA FROTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010379-41.2015.8.11.0005. REQUERENTE: DIRCEU SOUZA FROTA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de setembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDREI APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000698-64.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANDREI APARECIDO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente e sem notificação prévia, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. De início, 

rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável à propositura 

da ação, vez que o nome da autora se encontra, de fato, inscrito com a 

dívida debatida no SPC/SERASA, conforme consulta realizada por este 

juízo. Analisada a questão preliminar, julgo o mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se das telas do sistema 

interno apresentadas pela parte reclamada que a mesma possuía o 

contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo usufruído dos 

serviços de telefonia em aparelho celular de nº. (65) 99608-2775 durante 

período anterior à anotação de crédito, conforme relatório de uso juntado 

no id. 15101333, sendo que a ré demonstrou a existência de cadastro 

interno do autor que possui o mesmo número de contrato inscrito no 

SPC/SERASA. Ademais, a autora assinou o respectivo contrato para a 

prestação de serviços da ré, sendo que no ato da contratação a autora 

apresentou o mesmo documento pessoal anexado na petição inicial, 

afastando a possibilidade de fraude Além disso, verifica-se que a fatura 

inscrita no órgão de proteção ao crédito foi localizada pela requerida sem 

a respectiva baixa por inadimplência, bem assim que houve diversos 

pagamentos na vigência do contrato do plano de telefonia móvel, assim, 

vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela parte reclamada em 

virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, consequentemente 

inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a parte reclamada 

agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o serviço e não teve 

a contraprestação da parte reclamante, não havendo, assim, o que se 

falar em inexistência do débito e indenização por dano moral. Assim, não 

há se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada, sendo devido o pedido 

contraposto no valor de R$ 75, 40 (setenta e cinco reais e quarenta 

centavos). Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da parte reclamante se 

encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 75, 40 (setenta e cinco 

reais e quarenta centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a 

partir do vencimento e acrescida de juros de mora, a partir desta decisão, 

o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa 

por litigância de má fé no equivalente a 10% do valor da causa a ser 

revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de 

Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da 

causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

__________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-31.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA VIANA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000545-31.2018.8.11.0005. REQUERENTE: PATRICIA DE OLIVEIRA 

VIANA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente e sem 

notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. De início, rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável à propositura da ação, vez que o nome da 

autora se encontra, de fato, inscrito com a dívida no valor de R$ 175,99 

(cento e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) no 

SPC/SERASA, conforme consulta realizada por este juízo. Analisada a 

questão preliminar, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório 

ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se das telas do sistema 

interno apresentadas pela parte reclamada que a mesma possuía o 

contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo usufruído dos 

serviços de telefonia em aparelho celular de nº. (65) 99953-5073 durante 

período anterior à anotação de crédito, conforme faturas apresentadas em 

conjunto com a defesa, sendo que a ré demonstrou a existência de 

cadastro interno da autora que possui o mesmo número de contrato 

inscrito no SPC/SERASA. Ademais, a autora assinou o respectivo contrato 

para a prestação de serviços da ré, sendo que no ato da contratação a 

autora apresentou o mesmo documento pessoal anexado na petição 

inicial, afastando a possibilidade de fraude. Neste particular, diante da 

semelhança a olho nu entre as assinaturas consignadas no documento 

pessoal da parte promovente e no contrato apresentado pela ré, não há 

que se falar em extinção por necessidade de perícia, vez que há clara 

identidade entre as assinaturas. Além disso, verifica-se que a fatura 

inscrita no órgão de proteção ao crédito foi localizada pela requerida sem 

a respectiva baixa por inadimplência, bem assim que houve diversos 

pagamentos na vigência do contrato do plano de telefonia móvel, assim, 

vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela parte reclamada em 

virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, consequentemente 

inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a parte reclamada 

agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o serviço e não teve 

a contraprestação da parte reclamante, não havendo, assim, o que se 

falar em inexistência do débito e indenização por dano moral. Assim, não 

há se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada, sendo devido o pedido 

contraposto no valor de R$ 175,99 (cento e setenta e cinco reais e 

noventa e nove centavos). Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da 

parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, 

tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da parte reclamante se 

encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 175,99 (cento e setenta 

e cinco reais e noventa e nove centavos), quantia que deverá ser 

corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora, a 

partir desta decisão, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Ainda, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a 

10% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme 

prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga __________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-44.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PIRES DO AMARAL (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (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):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000570-44.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANDRE PIRES DO AMARAL 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do 

art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo 

Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente 

negativado pela reclamada, já que não possui qualquer débito junto a ela, e 

que tal fato lhe causou incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja 

condenada à reparação dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as 

informações negativas junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e a 

declaração da inexistência do débito. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questão preliminar e alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e 
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inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar suscitada pela ré, eis 

que a perícia é prova dispensável, sendo possível analisar o feito de 

acordo com os documentos apresentados nos autos. Pontue-se que não é 

o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que inexistem anotações 

anteriores em relação à ora debatida, havendo somente a inscrição 

negativa realizada pela Ativos S.A. quando da propositura da ação, de 

forma que tal situação não se amolda ao entendimento jurisprudencial. 

Passo a julgar o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Isto porque, em que pese às alegações da 

reclamada de que a restrição seria decorrente de operações contratadas 

pelo autor, a empresa ré não comprovou de modo satisfatório a cessão de 

crédito alegada, eis que não provou a regular contratação do suposto 

débito originário, tais como contrato assinado, termo de adesão, 

gravações telefônicas, entre outras provas. Verifica-se que a 

negativação foi realizada em 2013, a ré alega que a cessão de crédito foi 

realizada apenas em janeiro de 2018 e não traz prova contrária quanto à 

data da negativação e, além disso, o termo de cessão apenas foi inserido 

na contestação, não tendo sido anexado de forma apartada como prova, 

com a respectiva assinatura de forma que fosse possível analisar a 

integralidade do documento, logo, não comprovou a ré a cessão de forma 

anterior à negativação. Não logrando êxito a empresa promovida em 

comprovar a relação subjacente e, via de consequência, que a anotação 

estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária 

assumida pela parte autora, deve o débito discutido ser declarado ilegal. 

Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, tendo 

em vista que juntou telas do sistema interno ilegíveis, não sendo possível 

analisá-las como meio de prova, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, à declaração de inexistência da dívida objeto da ação. No mesmo 

sentido é a posição da Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: 

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA 

REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE 

IN RE IPSA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não demonstrada de forma clara a legalidade e regularidade da 

cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da 

dívida negativada e sua irregularidade, cabendo ao magistrado a 

condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, Julgamento em 

20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) O dano moral ocorre na 

modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes da 

Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipso, 

salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente a pendência 

financeira discutida nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos 

e quarenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 

1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização – 

Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES (REQUERENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000282-96.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GABRIEL HENRIQUE SABINO 

MARQUES REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Analisando 

os autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu na 

Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, 

consequentemente, importa em extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE ALVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000715-03.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANDREIA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: VALDIRENE ALVES SILVA Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, conforme 

termo de audiência de conciliação, somente resta HOMOLOGAR tal 

pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000350-46.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIANA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte reclamante desistiu da demanda, conforme termo de audiência de 

conciliação, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do 

Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES BRILHANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000615-48.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RODRIGO ALVES BRILHANTE 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

conforme termo de audiência de conciliação, somente resta HOMOLOGAR 

tal pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000645-83.2018.8.11.0005. REQUERENTE: FLAVIANO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu na Audiência 

de Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, 

consequentemente, importa em extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 180324 Nr: 10763-10.2016.811.0037

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERRI SIQUEIRA - 

OAB:22.043, CAROLINA PERRI SIQUEIRA - OAB:11.653, ILDYANGE INES 

HERANE ROHDEN - OAB:MT/16070, VINICIUS COELHO DO PRADO - 

OAB:20.888

 O Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº 04 de 

1990) dispõe que:Art. 143. São deveres do funcionário:I – exercer com 

zelo e dedicação as atribuições do cargo;(...)III – observar as normas 

legais e regulamentares;(...)Art. 156. A repreensão será aplicada por 

escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 143, Inciso 

I a lX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento 

ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais 

grave.Com efeito, restou devidamente comprovada nos autos a infração 

disciplinar cometida, causando a sindicada, com a sua atuação negligente, 

sérios prejuízos não só aos jurisdicionados como também à imagem desta 

justiça, o que faz com que a referida conduta se afigure como falta grave, 

apesar de alegar não ter agido de má fé.Forte nesses fundamentos, 

ACOLHO o relatório de fls. 69/72 apresentado pela Comissão 

Processante, nos termos do artigo 195 da Lei Complementar Estadual nº 

04/90 e art. 9, § 3º e 10, inciso I, do Provimento nº 005/2008-CM, determino 

a aplicação da pena de REPREENSÃO à servidora WILLIANGE APARECIDA 

HERANE ROHDEN, Oficiala de Justiça, matrícula 7876, por ter infringido o 

Art. 143, incisos I e III, da Lei Complementar Estadual nº 04/90. De outro 

lado, considerando as recomendações médicas informadas nos autos, em 

atendimento ao relatório da comissão processante, determino a extração 

de cópia da presente decisão, bem como dos documentos de fls. 37/42, 

com a consequente remessa ao distribuidor para a instauração de 

procedimento próprio a fim de apurar se a servidora possui condições 

físicas e mentais para exercício de seu cargo.Intime-se a servidora 

requerida pessoalmente acerca da presente decisão.Encaminhe-se cópia 

desta decisão à Corregedoria-Geral da Justiça e à Coordenadoria de 

R e c u r s o s  H u m a n o s  ( a r t i g o  3 0  d o  P r o v i m e n t o  n º 

05 /2008 -CM) .Pub l i que -se . A p ó s  o  t r â n s i t o  e m  j u l g a d o , 

arquive-se.Cumpra-se. Às Providências. Primavera do Leste, 06 de 

setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001246-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO ALVES GOMES (REQUERENTE)

ROSALVO DOS SANTOS SALLES (ADVOGADO(A))

JOIRCE DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE FRANCA GOMES (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 : 

1001246-90.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se integralmente a 

determinação de ID nº 14986977. Cumpra-se. Primavera do Leste, 11 de 

Setembro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002419-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. R. G. (REQUERENTE)

A. P. L. D. S. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.
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Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004746-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL REIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

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 : 

1004746-67.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos legais. Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça. Oficie-se ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (NAT), encaminhando cópia da petição e dos 

documentos que a instruem, solicitando parecer técnico sobre o pedido 

liminar no prazo de 48 horas, a fim de subsidiar a decisão exarada de 

forma mais eficiente. Ingressado o parecer técnico ao feito, retornem aos 

autos imediatamente conclusos para análise do pedido de antecipação de 

tutela específica. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Serve a presente como 

Mandado, se for o caso. Primavera do Leste-MT, 11/09/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006028-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SILVINO ANDRADE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA SILVINA ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

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 : 

1006028-43.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 11 de Setembro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006027-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

EUZELI MUNIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ LOBO SANTIAGO (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 : 

1006027-58.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 11 de Setembro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005862-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DO SACRAMENTO COSTA (REQUERENTE)

JULIO BARNABE DA COSTA (REQUERENTE)

MARIA VILMA DE JESUS TEODORO (REQUERENTE)

JOSE JUVENAL DA CRUZ (REQUERENTE)

ELENA MATIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA COSTA (REQUERIDO)

AUGUSTA AGOSTINHA COSTA DO NASCIMENTO (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 : 

1005862-11.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 11 de Setembro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006127-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. F. V. (REQUERENTE)

TATIANA CAROLINA FIGUEIREDO VIEIRA (REQUERENTE)

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DA SILVA VIEIRA (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 : 

1006127-13.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 11 de Setembro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000448-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR AFONSO FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

RODRIGO MARQUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA DOS SANTOS BARBOSA (RÉU)

ALICE VITÓRIA FERREIRA BARBOSA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para prosseguimento da ação, sob pena de extinção 

do feito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 71124 Nr: 3438-91.2010.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGSDS, FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDS

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

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o executado não foi intimado para audiência realizada à 

fls.214 e ante a demonstração de que este possui interesse em quitar a 

obrigação alimentar, defiro o pedido de fls. retro e designo nova audiência 

de conciliação para o dia 09/11/2018 às 15h20min.

Intimem-se as partes para comparecem ao ato.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172154 Nr: 6358-28.2016.811.0037

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 93 de 456



TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGSDS, FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. retro.

Solicite-se informação acerca do cumprimento da carta precatória de 

fls.32.

Caso a precatória não tenha sido devolvida pelo juízo de Goiânia, oficie-se 

solicitando o aditamento da Carta Precatória, a fim de se realizar estudo 

psicossocial com a parte requerida.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 09/11/2018 às 

15h:20min.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 135707 Nr: 7328-96.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSC, DSC, MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A fim de possibilitar uma solução pacífica da demanda, designo audiência 

de conciliação para o dia 09/11/2018 às 14h:40min.

Quanto aos pedidos de fls.42, defiro o solicitado pelo Ministério Público às 

fls.43/verso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 160918 Nr: 804-15.2016.811.0037

 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: NJ, NFJ, RMGFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ANDERSON DE LIMA 

KOHL - OAB:OAB/RS 108.087

 Vistos etc.

No que tange à preliminar de exclusão da representante Rose Maria 

Gonçalves, ante a maioridade da requerente Natasha Ferreira Janoski, 

acolho o pleito e determino que seja retificada a capa dos autos, bem 

como a autuação do feito, de modo a exclui-la do polo ativo.

Sem prejuízo, defiro o pedido ministerial de fls.70/71. Designe-se audiência 

de mediação a ser realizada pelo CEJUSC.

 Para tanto, intimem-se as partes para comparecimento.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 135024 Nr: 6801-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJRN, CJRDN, MJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o executado foi intimado acerca do bloqueio de FGTS 

realizado às fls.41/43 e quedou-se inerte, determino o levantamento dos 

valores constantes nos autos em favor da exequente, observando os 

dados bancários informados às fls.53.

Em seguida, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ciência ao Ministério Público.

Após, conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172153 Nr: 6357-43.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGSDS, FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. retro.

Expeça-se carta precatória para intimação do requerido (conforme 

decisão de fls.22), observando o endereço localizado à fls.27/28, 

constando as advertências legais.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 09/11/2018 às 

15h:20min.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 57151 Nr: 4936-96.2008.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Vistos etc.

Considerando que decorreu o prazo de suspensão para o integral 

cumprimento acordo, intime-se a exequente pessoalmente e por meio de 

seu procurador para informar se houve quitação do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

 Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação remetem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 155476 Nr: 6973-52.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6.823/MT, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a resposta do oficio da Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso – JUCEMAT (fls.38/43), intime-se a parte exequente 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.: 58721 Nr: 6313-05.2008.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 
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OAB:5066-B/MT

 Vistos etc.

Considerando que decorreu o prazo de suspensão para o integral 

cumprimento acordo, intime-se a exequente pessoalmente e por meio de 

seu procurador para informar se houve quitação do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

 Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação remetem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63536 Nr: 3746-64.2009.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRN, DAGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. retro.

Intime-se o executado para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos 

alimentos devidos, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto do título extrajudicial (art. 911, p. único, 

c.c. 528, §3º, CPC), bem como de lhe ser decretada a prisão cível por até 

03 (três) meses.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Em seguida, dê-se vista à Defensoria Pública e em seguida ao Ministério 

Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 151060 Nr: 4873-27.2015.811.0037

 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: JCSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Visando oportunizar às partes a auto composição, favorecendo a 

celeridade e a economia processual e atendendo ao novos preceitos do 

Código de Processo Civil, designe-se audiência de mediação, a qual 

deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta comarca.

Para tanto, intimem-se as partes para comparecimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 135426 Nr: 7123-67.2014.811.0037

 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: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O

 Vistos etc.

Passo ao saneamento do feito.

Quanto a preliminar de conexão alegada, registro que a assessoria deste 

gabinete manteve contato telefônico com o servidor Robson da Secretaria 

da 1ª Vara da comarca de Aragarças/GO, o qual certificou sobre o 

processo que lá tramita, conforme certidão que segue em anexo a esta 

decisão.

Logo, verifica-se aparente conexão entre este feito e o processo n° 

201203117196, vez que, segundo certidão em anexo, o referido processo 

refere-se a uma ação de divórcio litigioso, proposta por Aparecida Vargas 

de Sousa em desfavor de Enedino Ribeiro de Sousa.

 Nesse contexto, cumpre registrar que o art. 55 do CPC dispõe que se 

reputam conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido 

ou a causa de pedir.

Ainda, consoante o artigo 55, §1° do CPC, os processos de ações 

conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 

houver sido sentenciado.

Registro que o processo que tramita na 1ª Vara Cível da comarca de 

Aragarças foi distribuído no ano de 2012, conforme certidão anexa.

Assim, por haver conexão entre a presente ação e o processo 

n°201203117196, o qual tramita no juízo de Aragarças, sendo, portanto, 

prevento, acolho a preliminar arguida e determino a remessa do presente 

feito à 1ª Vara Cível da comarca de Aragarças/GO.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 157990 Nr: 8117-61.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:MT/ 19.154, MÁRIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - OAB:MT/ 12.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN TELES NOGUEIRA - 

OAB:MT/18.134, CATIA SIMONE BRESSAN - OAB:MT 20437

 HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes (fls.49/50).

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários.

Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intime-se.

Serve o presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 211037 Nr: 11965-90.2017.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGSB, EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a presente ação.

Designe-se audiência de mediação, a qual deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca.

Intimem-se as partes, atentando-se para o endereço da parte requerida 

informado às fls.60.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 151575 Nr: 5071-64.2015.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HEBERTH RCETI BITTENCOURT, ANDRESSA CHINELATO 

BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, DIRETORA GERAL DO 

COLÉGIO CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reconheço o fato consolidado, mostrando-se 

inaceitável adiantar a criança nessa fase processual e julgo improcedente 

o pedido formulado a fim de denegar a segurança pretendida.Isento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios.Publicada e 
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registrada no sistema Apolo. Intime-se e cumpra-se.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 170526 Nr: 5483-58.2016.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGDLDS, NADINE BARCELLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO para 

ratificar a liminar concedida e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito.Sem custas.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 186659 Nr: 11680-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNVO, NATÁLIA MIGUEL VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a quitação do débito alimentar, conforme informado pela 

requerente às fls.38/39, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, inciso, II, do CPC.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face 

à gratuidade da Justiça.

Publicada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 49039 Nr: 4472-09.2007.811.0037

 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: TGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS 

- OAB:6.923-B-MT, JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK - OAB:41.491/PR, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005908-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. R. D. A. (REQUERENTE)

D. R. D. S. (REQUERENTE)

M. S. R. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. P. D. A. (REQUERIDO)

 

CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO ZONA 4

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001131-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DREHER NUSKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001131-06.2017.8.11.0037. Vistos etc. Trata-se de pedido de Alvará 

Judicial proposto por Nair Dreher Nuske, guardião de Alisson Nuske 

Negrão (11 anos), em razão do falecimento de Marcia Solange Nuske, 

genitora do menor. A parte autora postula autorização para o 

levantamento de valores existentes em conta bancária em nome da de 

cujus. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Verifico que foram 

obtidas as informações acerca da existência de valores depositados em 

nome da de cujus em instituição bancária (ID 9735559). Anoto que o valor 

é de pequena monta e suficiente apenas para custear as despesas 

ordinárias do menor, de modo que o pedido inicial merece ser acolhido. A 

respeito da possibilidade de concessão do pedido, destaco: APELAÇÃO 

CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA EM 

FAVOR DE HERDEIROS MAIORES E CAPAZES. DISSENSO INEXISTENTE. 

DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. FINALIDADE DE 

ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA DO DE CUJUS. 

DECISÃO POR EQUIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.109 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. "No procedimento especial de jurisdição voluntária o juiz não 

fica limitado à legalidade estrita, podendo abandonar o excesso de 

formalismo e atentar à finalidade social da norma, aplicando em cada a 

solução que entender mais conveniente e oportuna" (TJSC, Apelação Cível 

n. , de Itapiranga, rel. Des. Mazoni Ferreira, j. 06-3-09). É cabível o pedido 

de alvará judicial para levantamento de quantia de pequeno valor de 

titularidade do falecido quando presente o consentimento de todos os 

herdeiros e o intuito de satisfação das necessidades básicas familiares. 

JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA PELO MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. 

AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO 

TRABALHO DO ADVOGADO. ARBITRAMENTO NESTA INSTÂNCIA. (TJ-SC 

- AC: 486647 SC 2009.048664-7, Relator: Victor Ferreira, Data de 

Julgamento: 19/04/2010, Quarta Câmara de Direito Civil) PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO. 

EXIGÊNCIA DA LEI Nº 6.858/80. QUANTIA IRRISÓRIA. FUNDAMENTOS NOS 

FINS SOCIAIS E A EXIGÊNCIA DO SENSO COMUM. DESNECESSIDADE DE 

INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 1.O inconformismo do 

apelante prende-se ao fato de que o Alvará Judicial para levantamento de 

quantia depositada, só deveria ser concedido, mediante inventário, sob 

alegação que o valor dos bens deixados pelo de cujus ultrapassam 500 

(quinhentos) OTNs, no entanto, a lei não dispõe sobre o valor dos bens 

deixados pelo de cujus, mas sim ao valor do depósito a ser levantado, o 

que, no presente caso, trata-se quantia irrisória e, ainda, de cunho 

alimentar e o senso judicial deve fundar-se nos fins sociais e a exigência 

do bem comum. 2. O senso judicial deve fundar-se nos fins sociais e a 

exigência do bem comum, razão pela qual é desnecessária abertura de 

inventário ou arrolamento. 3. Recurso conhecido e improvido. 4. 

Manutenção da sentença monocrát ica.  (TJ-PI  -  AC: 

00026008420138180026 PI 201400010038178, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 14/10/2014, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 24/10/2014) Desse modo, de rigor 

a concessão de alvará que autorize o levantamento dos valores e 

liberação da conta para livre movimentação pela titular. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido da exordial, autorizando NAIR DREHER NUSKE, na 

qualidade de guardiã de Alisson Nuske Negrão, a proceder ao 

levantamento do valor depositado junto a Caixa Econômica Federal, em 

nome da falecida Marcia Solange Nuske. Comunique-se a agência 

bancária em questão. Intimem-se. Cientifiquem-se. Serve cópia da 

presente como mandado e ofício. Publicada e registrada no sistema. 

Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Primavera do Leste, 11 de Setembro de 2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005654-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARILSA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Processo: 1005654-27.2018.8.11.0037; AUTOR(A): MARILSA APARECIDA 

DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

INTIMAÇÃO Intimo as partes da decisão do ID 14777524, bem como acerca 

da audiência designada: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Fórum Data: 24/10/2018 Hora: 14:00 , conforme certidão a seguir 

transcrita: O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

a determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 14h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste-MT, 03 de 

setembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004101-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CRESTANI DA SILVA (AUTOR(A))

SIMONE MARIA DESSORDI (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente da sentença do ID 14190735, bem como das 

petições dos IDs 15082361 e 15223917.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001783-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

ANA IARA GRECA SILVEIRA NETTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

VILSON MIEZERSKI (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 

1001783-86.2018.8.11.0037 Ação de Execução de Título Extrajudicial 

Exequente: Ana Iara Greca Silveira Netto Executados: Paulo Cesar 

Miezerski e Vilson Miezerski Vistos etc. Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial proposta por Ana Iara Greca Silveira Netto em face de 

Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, 

requerendo a extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do 

Código de Processo Civil (Num. 14693427). Formalizados os autos, vieram 

para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o 

procedimento composição sobre direitos passíveis de transação, 

homologo o acordo formulado entre as partes, com fulcro no artigo 200, 

caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do 

Código de Processo Civil. Revogo os efeitos da medida liminar e determino 

a expedição dos ofícios respectivos. Custas e honorários conforme 

pactuado. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005144-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

WOMAR VIEIRA CARDOSO (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: 1005144-14.2018.8.11.0037. 

AUTOR: WOMAR VIEIRA CARDOSO 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 
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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 agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005660-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA BEZERRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(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: 1005660-34.2018.8.11.0037. 

AUTOR: GABRIEL DA SILVA BEZERRA 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), 16 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003660-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEREGEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVETE BEATRIZ SCHMIDT MACHADO OAB - 288.854.220-04 

(REPRESENTANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SKORUPA (RÉU)

BERENICE PEREIRA SOBRINHO (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 : 

1003660-61.2018.8.11.0037. AUTOR: SEREGEL COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA REPRESENTANTE: IVETE BEATRIZ SCHMIDT 

MACHADO RÉU: BERENICE PEREIRA SOBRINHO, EDUARDO SKORUPA 

Vistos etc. 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005910-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO BRUNETTA (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 : 

1005910-67.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAO BATISTA NOGUEIRA 

EXECUTADO: IVO BRUNETTA Vistos etc. Havendo notícia oficiosa do 

falecimento do executado Ivo Brunetta, requisite-se a certidão de óbito 

correlata. A existência da pessoa natural termina com a morte (CC, art.6º), 

transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários (CC, art.1.784). O falecido, portanto, não pode figurar no 

polo de ação, já que com a morte termina a existência da pessoa natural, 

transmitindo-se os direitos e obrigações, até o limite da herança, aos 

herdeiros. Destarte, intime-se a parte exequente para regularizar o polo 

passivo da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000751-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARLUS VIANA GOMES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000751-46.2018.8.11.0037. 

AUTOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

FUNCIONARIOS DA CARGILL RÉU: ANTONIO MARLUS VIANA GOMES 

Vistos etc. 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), 11 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001179-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA VARGAS PAIVA (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 : 

1001179-62.2017.8.11.0037. AUTOR: TRANSPORTADORA VALE DA 

SERRA LTDA RÉU: MARIA HELENA VARGAS PAIVA Vistos etc. 

Conclusão desnecessária. Impulso por ato ordinatório. Aperfeiçoe-se a 

citação por hora certa, mediante cumprimento do disposto no artigo 254 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para pagamento, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003964-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALECIO MICHELON (REQUERENTE)

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES MATTEW MERRIL (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 : 

1003964-94.2017.8.11.0037. REQUERENTE: HENRIQUE ALECIO MICHELON 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário. Intime-se a 

parte requerida (sócios), por intermédio de seu advogado ou da sociedade 

de advogados a que estiver vinculado, para apresentar contestação, em 

15 (quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à 

negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a exata 

situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data no momento do 

ingresso, eventual resgate com a respectiva data, mediante extrato de 

movimentação de conta bancária ou do sistema da empresa demandada, 

em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, 

por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes 

do artigo 400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004291-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

DIVALDO RESENDE BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004291-39.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DIVALDO RESENDE BATISTA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11623346). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 
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advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003995-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

MOACIR DALLACORTE (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

 

Processo nº 1003995-17.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MOACIR 

DALLACORTE REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em 

razão da decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus 

Comercial S/A, acolho a integralização do litisconsórcio passivo 

necessário (ID 11417913). Intime-se os litisconsortes, por intermédio de 

seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, 

para presentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira do liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005924-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYDSON RUFINO RIBEIRO (AUTOR(A))

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GOELLNER (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 : 

1005924-51.2018.8.11.0037. AUTOR(A): GLAYDSON RUFINO RIBEIRO 

RÉU: GUSTAVO GOELLNER Vistos em correição permanente. 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 agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005647-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL TAVARES SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003127-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

WANDERSON OLIVEIRA DE MELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006034-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

UAGNER MANOEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002725-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA DE ALMEIDA MATTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005708-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

SELMA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004567-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELITO JOSE SKOWRONSKI FILHO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004897-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MAURICIO DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003740-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004565-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FELIPE ROSA COSTA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002730-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CLAYTON MIRANDA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004893-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

RAY VIANA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005127-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIO DO CARMO ONOFRE (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004569-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004576-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORNELIA CARDOSO PEREIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003139-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003742-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

NELSON CHEFER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004156-27.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MOACIR FERREIRA DA CONCEICAO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005704-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MATHEUS GUILHERME EISEN DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001725-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARIO LUCAS LEITE PEREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003735-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA THAIS BORGES ALMEIDA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004901-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DOS SANTOS KUCZKOVSKI (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004111-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARCOS CONCEICAO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004104-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004099-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TAVARES DE SOUZA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A 

MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167113 Nr: 3765-26.2016.811.0037

 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: DJULY LARISSA SASSI ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Processo nº 3765-26.2016.811.0037 (Código 167113)

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

Requerente: Djuly Larissa Sassi Antunes

 Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros

Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta 

por Djuly Larissa Sassi Antunes em face de Porto Seguro CIA. de 

Seguros, objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo.

 Aduz a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 07 de 

abril de 2016, na Avenida Amazonas, no município de Primavera do Leste 

(MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das 

lesões sofridas, foi acometida por invalidez permanente.

 A petição inicial foi instruída com os documentos encartados às fls.41/54.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a requerida 

contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do 

polo passivo da ação para a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro, 

a ausência de requerimento administrativo pela parte autora, princípio da 

causalidade sucumbencial. No mérito, sustenta em princípio, que o caso 

não enseja indenização, eis que falta documentação que comprove a 

invalidez permanente, alternativamente aponta a necessidade de 

realização de prova pericial para verificar a gradação em caso de 

invalidez (fls.57/68).

Instada a manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação 

(fls.81/84).
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Perícia Médica inclusa (fls.96/101).

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença.

 DAS PRELIMINARES

As preliminares foram rejeitadas, na decisão de saneamento fls.85/86.

DO MÉRITO

 A questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada.

 Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo.

Assim, temos que faz jus à indenização por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo quem preencher as exigências 

cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o 

acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II 

– comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto 

é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente 

em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e 

incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas 

ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito.

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material.

Com efeito, há nos autos Relatório de Ocorrência – APH – Controle e 

Estatística - Suporte Básico de Vida nº 7093 do SAMU, confeccionada na 

data do acidente, bem como Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 

2016.116715 (fls.45/48).

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando a existência de incapacidade média (50%) em membro inferior 

esquerdo (70%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP (fls.102).

Logo, a requerente comprovou a sequela de caráter permanente 

decorrente de acidente de veículo automotor.

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74.

Diante disso, valor da indenização deve ser arbitrado com observância da 

redução da capacidade funcional do membro, conforme perícia médica 

inclusa.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Djuly Larissa 

Sassi Antunes, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - 

proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor de 

R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros 

moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme 

Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR).

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por 

apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, fato 

que abreviou o labor profissional.

Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173398 Nr: 6996-61.2016.811.0037

 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: SOLANGE PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Solange Pereira 

Ribeiro, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta 

em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva 

seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de correção monetária 

(INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, 

art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do STJ (REsp 

1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR).JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional.Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 05 de 

setembro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179665 Nr: 10423-66.2016.811.0037

 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: SYDNI ALBUQUERQUE DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Isto posta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Sydni 

Albuquerque Diniz, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

- proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor de 

R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 

1.120.615-PR).JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 20% do valor da condenação, por 

apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, fato 

que abreviou o labor profissional.Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167856 Nr: 4151-56.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165737 Nr: 3018-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA FRANCO DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT/23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3018-76.2016.811.0037 (Código nº 165737) Ação de Busca 

e Apreensão Requerente: Banco Honda S/A Requerida: Claudia Franco da 

Silva Reis

Vistos etc.

A prerrogativa constante do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, 

independe de autorização judicial.

Desentranhe-se o mandado liminar para integral cumprimento.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155276 Nr: 6894-73.2015.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEYSON RUBIO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Processo nº 6894-73.2015.811.0037 (Código 155276)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução E

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado

Executado: Geyson Rubio Azevedo

Vistos etc.

Não localizado o bem alienado fiduciariamente, defiro a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva (fls.41/42), nos moldes 

do artigo 4º do Decreto-lei nº 911/1969.

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), 05 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171400 Nr: 5889-79.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TEIXEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:SP/171045, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:MT/8071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5889-79.2016.811.0037 (Código nº 171400)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Fernando Teixeira Lima

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Fernando Teixeira Lima, qualificados nos 

autos em epígrafe.

A parte autora desistiu da ação (fls.64).

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.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70861 Nr: 3175-59.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUVANE PUNDRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS GAZIN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “Formalizados os autos, conclusos para 

sentença. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102267 Nr: 1668-29.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, LUCIANO DA SILVA BÍLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN MARLON BERALDO DE PIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DA SILVA BILIO - 

OAB:OAB/GO 21.272
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 1668-29.2011.811.0037 (Código 102267)

Cumprimento de Sentença

Exequente: CIMASP – Comércio e Indústria de Equipamentos, Serviços e 

Peças Ltda.

 Executado: Loran Marlon Beraldo de Pieri

 Vistos em correição permanente.

Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada.

Havendo requerimento expresso do credor (fls.236/237 – execução do 

valor adiantado a título de custas processuais), intime-se o executado 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, 

se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155278 Nr: 6895-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEREGEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSARIO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6895-58.2015.811.0037 (Código 155278)

Ação de Usucapião Extraordinária de Imóvel

 Requerente: Seregel Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

Requerido: Rosário Comércio de Materiais de Construções e Ferragens 

Ltda.

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordináris de Imóvel proposta por 

Seregel Comércio de Produtos Agropecuário Ltda em face Rosário 

Comércio de Materiais de Construções e Ferragens Ltda, qualificados nos 

autos em epígrafe.

A parte autora desistiu da ação (fls.119).

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. Revogo a medida liminar.

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), 06 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177919 Nr: 9536-82.2016.811.0037

 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: JULIRIA SOARES DE LIMA, CRISTIANE SANTOS GOMES 

DO NASCIMENTO, JASSIANE SANTOS GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCI HONÓRIO DE OLIVEIRA, REGINALDO 

SANCHES, BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS S/A, ANDERSON 

MINSON DE OLIVEIRA, A. M. DE OLIVEIRA TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MARTINI - 

OAB:OAB/PR 45.868, PAULO SERGIO BERTO - OAB:37716, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 9536-82.2016.811.0037 (177919)

Ação de Indenização por Acidente de Trânsito

 Requerentes: Juliria Soares de Lima e Outros

 Requeridos: Alci Honório de Oliveira e Outros

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de indenização por acidente de trânsito proposta por 

Juliria Soares de Lima, Cristiane Santos Gomes do Nascimento, Jassiane 

Santos Gomes do Nascimento em face de Alci Honório de Oliveira, 

Reginaldo Sanches, Anderson Minson de Oliveira, A. M. de Oliveira 

Transportes EPP, Bradesco AutoRe Companhia de Seguros, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.276/277).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 06 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130741 Nr: 3353-66.2014.811.0037

 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: CIL AGROPECUARIA, LOTEAMENTOS E 

INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BRITO DOS SANTOS, CLARICE MINSKI 

DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO, JOSÉ ROBERTO CALÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES 

FONTANA - OAB:13629 - MT, Françoise Heinze - OAB:OAB/RS 52.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PARO 

LOPES - OAB:12083, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:8.247-B/MT, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17.976, RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5.651

 Processo nº 3353-66.2014.811.0037 (Código 130741)

Cumprimento de Sentença

Exequente: José Roberto Calça

Executada: Cil Agropecuária, Loteamentos e Incorporações Ltda.

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista a sucessão de atos processuais, intime-se a parte 

exequente para informar sobre a manutenção do interesse no recurso de 

apelação interposto, em 15 (quinze) dias.

Ouça-se a parte Cil Agropecuária, Loteamentos e Incorporações Ltda. 

sobre o pedido de alienação judicial do imóvel (fls.2.412/2.415), em 15 

(quinze) dias.

Expirados os prazos, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 10 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146021 Nr: 2553-04.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 105 de 456



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANTOS LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES DO NASCIMENTO E PEREIRA DO 

NASCIMENTO LTDA, MARCOS ANTONIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2553-04.2015.811.0037 (Código 146021)

Ação de Revisão de Negócio Jurídico

Requerente: José Santos Leite da Silva

 Requeridos: Marcos Antônio Pereira e Rodrigues do Nascimento Ferreira 

de Souza Ltda.

Vistos em correição permanente.

Determino a pesquisa de endereço do requerido Marcos Antônio Pereira, 

mediante acesso aos sistemas disponibilizados por convênio.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 10 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112610 Nr: 2954-08.2012.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIL DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MORADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILTON ROVERI - 

OAB:OAB/SP 62.397

 Processo nº 2954-08.2012.811.0037 (Código 112610)

Medida Cautelar de Exibição de Documentos

Requerente: Adil Dias de Souza

Requerido: Banco Morada S/A

Vistos em correição permanente.

Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 10 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146643 Nr: 2841-49.2015.811.0037

 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: RODRIGUES DO NASCIMENTO & FERREIRA DE SOUZA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PEREIRA, JOSÉ SANTOS 

LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMADO FRANCO - 

OAB:15.218/0, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 Processo nº 2841-49.2015.811.0037 (Código 146643)

Ação de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse c/c Perdas e 

Danos

Requerente: Rodrigues do Nascimento Ferreira de Souza Ltda.

Requeridos: Marcos Antônio Pereira e José Santos Leite da Silva

Vistos em correição permanente.

Solicite-se ao Juízo Deprecado a devolução da carta precatória expedida 

para citação do requerido Marcos Antônio Pereira (fls.103) devidamente 

cumprida.

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 10 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162437 Nr: 1435-56.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJEAN CARLOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:MT/6623-B, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

STEPHANIE DE OLIVEIRA FREITAS - OAB:MT/ 20669, Valdir Ariones 

Pimpinati Junior - OAB:OAB/MT 6.623-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 1435-56.2016.811.0037 (Código nº 162437)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Ijean Carlos Brito

Executada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

Vistos em correição permanente.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Ijean Carlos Brito em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida, consoante petição 

inclusa (fls. 82/83).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Autorizo a expedição de alvará, mediante prévio cumprimento do disposto 

no artigo 450, §3º, da CNGC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122096 Nr: 4623-62.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ROSSETO, Odemir Rosseto, ODAIR 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDES MARQUES - 

OAB:RS 48104, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, RENAN NADAF 

GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4623-62.2013.811.0037 (Código 122096)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Executados: Osmar Rosseto e Outros

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Banco de Lage 

Landen Brasil S/A em face de Osmar Rosseto, Odemir Rosseto e Odair 

Rosseto, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora informou a perda superveniente do interesse processual 

em face de acordo que ensejou a quitação extrajudicial da obrigação 

executada (fls.109).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Ausente o interesse processual, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.
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Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 45406 Nr: 926-43.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUAGRIL S/A EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR, GUIOMAR MARIO PIZZATO - OAB:15 818, LÚCIO 

CLÓVIS PELANDA - OAB:PR.26360, OSVALDO KRAMES NETO - 

OAB:21186/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, MARIA ELIANA GUILHERMETTI DE 

CARVALHO - OAB:10396

 Processo nº 926-43.2007.811.0037 (Código nº 45406)

Ação Monitória convertida em Ação de Execução

Exequente: Equadril S/A – Equipamentos Agrícolas Ltda.

Executado: Marcelo Lopes da Silva

Vistos em correição permanente.

 Intime-se o cônjuge do executado (CPC, art.842).

Intime-se a parte exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do 

Código de Processo Civil.

Nomeio como perito do Juízo o Sr. Wilson Bernini, engenheiro civil, com 

endereço profissional localizado na Av. Cuiabá, nº 1625, Primavera do 

Leste (MT).

Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I - proposta 

de honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais.

Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a proposta de 

honorários, no prazo comum de 5 (cinco) dias (CPC, art.465, §3º).

Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar assistente técnico e apresentar 

quesitos.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135762 Nr: 7370-48.2014.811.0037

 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: RONAIR MIGUEL PEREIRA NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, GISELLE SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A 

MT, SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - OAB:24236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR GOMES DA NEIVA - 

OAB:29261/GO, FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - OAB:24530/GO

 DA QUESTÃO RELEVANTE DE DIREITO PARA O MÉRITOA configuração 

do inadimplemento contratual na relação de consumo.DO DEFERIMENTO DE 

PROVAS E ÔNUS PROCESSUAIS DAS PARTES O ônus da prova 

observará o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.Defiro a 

produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes.DAS 

PROVIDÊNCIAS DERRADEIRASDesigno audiência de instrução e 

julgamento para a data de 03 de outubro de 2018, às 14h00min.As partes 

devem ser intimadas pessoalmente para comparecerem à audiência a fim 

de prestarem depoimento pessoal e advertidas da pena de confesso 

senão comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a depor (CPC, 

art.385, §1º).Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem o rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450).Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art.455). A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, 

art.455, §1º).Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 05 de setembro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165122 Nr: 2729-46.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERY FUGANTI, AGRO DIVEL COM. REPRES. DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA, COMPANHIA IMPORTADORA E EXPORTADORA 

COIMEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN WELLINGTON VOLPE 

VELLASCO - OAB:SP 219.926, ANDRE LUIZ BOMFIM - OAB:MT/14533, 

JERRY BRANCHER JUNIOR - OAB:SC/ 11750, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN WELLINGTON VOLPE 

VELLASCO - OAB:SP 219.926, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 Autos nº 2729-46.2016.811.0037 (Código nº 165122)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da Comarca de São Paulo (SP)

 Vistos etc.

Reitere-se o oficio nº 232/2018 (fls. 82), solicitando resposta por meio de 

contato telefônico.

Transcorrido o prazo normativo, sem providência da parte interessada, 

devolva-se ao Juízo Deprecante (CNGC).

 Do contrário, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 06 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178691 Nr: 9954-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVALCI TRANSPORTES LTDA - EPP, 

DEVALCI DE LIMA SOARES, CRISTIANA CAETANO CASTRO SOARES

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

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9954-20.2016.811.0037 (Código 178691)

Ação Monitória convertida em Execução

 Exequente: Banco do Brasil S/A

 Executados: Devalci Transportes Ltda – EPP e Outros

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa e inserção via sistema RENAJUD.

Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68379 Nr: 689-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, HL LOCADORA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN MARLON BERALDO DE PIERI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: alessadro da silva - OAB:34082, 

ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - OAB:GO/21644-E, ARTHUR 

RAMOS DO NASCIMENTO - OAB:26900/GO, LUCIANO DA SILVA BILIO 

- OAB:OAB/GO 21.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 689-04.2010.811.0037 (Código 68379)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: CIMASP – Comércio e Indústria de Equipamentos, Serviços e 

Peças Ltda.

 Executado: Loran Marlon Beraldo de Pieri

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para: 1) apresentar os dados de conta 

bancária para transferência de numerário; 2) indicar bens passíveis de 

penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6359 Nr: 106-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO VILANI, NEREU CARLOS PARMIGIANI, Adércio 

Vilmar Reder, RUBENS BORTOLIERO - ESPOLIO, Mario Favarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLIDO AGILULFO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MÜHL - 

OAB:4624/MT, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:14.573/PR

 INTIMO ALIDO AGILULFO BRUN, na pessoa de seu procurador, a penhora 

realizada, para querendo opor embargos o faça no prazo legal, em 

cumprimento ao disposto no artigo 675, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140446 Nr: 10472-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, MARCELO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890 PR, JORGE LUIS ZANON - OAB:OAB/RS 14.705, MARCELO 

GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, Ricardo Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP

 Processo nº 10472-78.2014.811.0037 (Código 140446)

Impugnação

Impugnante: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Recuperanda: Costa & Vieira Ltda.

Vistos em correição permanente.

Em apenso aos autos nº 10313-38.2014.811.0037 (140151) para análise 

de litispendência.

Concluída a diligência e cumprida a determinação proferida nos autos 

apensos, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 10 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163632 Nr: 2033-10.2016.811.0037

 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): LUZIANO ALVES TEIXEIRA, JULIANO FRAGA 

TEIXEIRA

 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: GILMAR LUIZ MULLER - 

OAB:39756, HELMA CRISTINA SOUSA MARTINS - OAB:16367

 Processo nº 2033-10.2016.811.0037 (Código 163632)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado

Executados: Luziano Alves Teixeira e Juliano Fraga Teixeira

Vistos em correição permanente.

O pronunciamento judicial encartado às fls.206/207 não é, a toda 

evidência, sentença, eis que não pôs fim ao processo. Trata-se, com 

efeito, de decisão interlocutória que determinou a suspensão do curso 

processual, nos moldes do artigo 313, II, c/c artigo 922, ambos do Código 

de Processo Civil.

Portanto, remetam-se os autos à Comarca de Caçu (GO), consoante 

determinação superior (fls.210/212).

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 10 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113247 Nr: 3604-55.2012.811.0037

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN TRANSPORTES LTDA, JEAN 

CARLOS LARA

 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: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 Processo nº 3604-55.2012.811.0037 (Código 113247)

Ação Monitória

Requerente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

Requerido: Gbrann Transportes Ltda

Requerido: Jean Carlos Lara

Vistos etc.

Ouça-se a parte requerida/embargante sobre os documentos juntados 

pela parte autora/embargada (fls.212v/217), por determinação judicial, em 

15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º).

Expirado o prazo, conclusos para julgamento.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

 Primavera do Leste (MT), 10 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142349 Nr: 851-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, C. C. L. A. A 

DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE MT, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, MARCELO GRATÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Processo nº 851-23.2015.811.0037 (Código 142349)

Impugnação à Relação de Credores

Impugnante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu

 Recuperanda: Werner & Werner Ltda ME

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.50v), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 10 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138893 Nr: 9615-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES ZASSO, LUIS CARLOS CONEJO, 

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056, Maria de Lurdes Zasso - OAB:15475-O/MT, WELLINGTON 

MARLOS SALLA BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 23531 Nr: 203-05.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS DAMASCENA SOUZA, ADINEIA M. 

MOTA DAMASCENA, ANESTOR ALMEIDA DA PAIXÃO, RAMILTON MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT, SIDINEY DA 

SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARILDO MATUZALEM SILVA - 

OAB:12.669/GO

 Processo nº 203-05.1999.811.0037 (Código 23531)

Ação de Execução

Exequente: Pedro Alves Costa

Executados: Leônidas Damascena Sousa e Outros

Vistos em correição permanente.

Havendo requerimento de desconsideração da personalidade jurídica 

inversa (fls.220/221), suspenso o feito, nos moldes do artigo 134, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

As informações oriundas da Junta Comercial e do Cartório Distribuidor 

Judicial são públicas, sendo prescindível a intervenção judicial, motivo pelo 

qual indefiro o requerimento correlato.

Cite-se a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas 

cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.135).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 10 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118242 Nr: 592-96.2013.811.0037

 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: PRDOG, GADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PXDS, NDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Certifico que nesta data a Advogada da parte requerida fica INTIMADA da 

audiência designada de instrução e julgamento para a data de 19 de 

setembro de 2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140151 Nr: 10313-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, MARCELO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, Ricardo Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP

 Processo nº 10313-38.2014.811.0037 (Código 140151)

Impugnação

Impugnante: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Recuperanda: Costa & Vieira Ltda.

Vistos em correição permanente.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a configuração de 

litispendência com os autos nº 10472-78.2014.811.0037 (140446), em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 10 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117688 Nr: 44-71.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARDOSO DE 

ALMEIDA DIAS DA ROCHA - OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO 

GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI 

ZILIO - OAB:SP/ 278.167, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - 

OAB:SP 285.739, MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, 

ROGERIO CARMONA BIANCO - OAB:SP 156.388, STEPHANIA IBIAPINO 

RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Processo nº 44-71.2013.811.0037 (Código 117688)Ação de Execução 

para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia CertaExequente: 

Iharabrás S/A Indústrias QuímicasExecutado: Ronivaldo de Souza 

CamargoVistos etc.Intime-se a parte exequente para cumprir o disposto no 

artigo 799, I, do Código de Processo Civil.Para efeito de aferição da 

manutenção de causa impeditiva de constrição judicial, a teor do disposto 

no artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67, intime-se o credor hipotecário 

(cédula rural) para informar sobre a eventual liquidação da cédula, em 15 

(quinze)  d ias.Em seguida,  imediata conclusão. Int ime-se . 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 10 de setembro de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157126 Nr: 7699-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Agostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL SILVESTRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDELL OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 7699-26.2015.811.0037 (Código 157126)

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

Requerente: Francisco Agostini

Requerido: Gentil Silvestrini

Vistos em correição permanente.

Ouça-se a parte requerida sobre os documentos juntados pela parte 

autora (fls.112/120), em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º).

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54405 Nr: 1926-44.2008.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ALVORI CEZAR, SUELI AMARAL CEZAR, 

FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149, OSMAR 

SEBASTIÃO DALLA COSTA - OAB:PR. 29769, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1926-44.2008.811.0037 (Código nº 54405)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

Exequente: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda.

Executados: Sadi Alvori Cezar e Outros

Vistos em correição permanente.

Baixe-se a penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula nº 4.139 

do CRI local ante a adjudicação em benefício da terceira Áurea Moesch.

A ação de execução para entrega de coisa incerta não foi convertida em 

quantia certa. Destarte, expeça-se ordem para busca e apreensão, cujo 

cumprimento se dará de imediato, já que o executado não satisfez a 

obrigação no prazo que lhe foi designado (CPC, art.806, §2º).

 Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e 

considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o 

pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver (CPC, 

art.807).

Se a coisa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não 

for reclamada do poder de terceiro adquirente, intime-se o exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, valendo-se da 

prerrogativa de receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, 

convertendo-se a ação em execução por quantia certa, nos moldes do 

artigo 809 do Código de Processo Civil, em 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57595 Nr: 5231-36.2008.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ALVORI CEZAR, SUELI AMARAL CEZAR, 

FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 Processo nº 5231-36.2008.811.0037 (Código nº 57595)

Embargos do Devedor

Embargantes: Sadi Alvori Cezar e Outros

Embargada: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda.

Vistos em correição permanente.

Havendo disposição de ambas as partes para composição, determino a 

remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação.

Realizada a sessão de conciliação, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

 Primavera do Leste (MT), 22 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166760 Nr: 3570-41.2016.811.0037

 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: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:19459-E, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERCULANO 

COELHO DE SOUZA FURLAN - OAB:3494-B, EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, ÉRIKA RODRIGUES ROMANI - OAB:MT/5822, 

GUSTAVO TAVARES DE MORAES - OAB:9269, JEAN WALTER 

WALHBRINK - OAB:MT-5658, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - 

OAB:8830, MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - OAB:MT/ 17652

 Processo nº 3570-41.2016.811.0037 (Código 166760)

Ação de Ressarcimento

Requerente: Mapfre Seguros Gerais S/A

Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Vistos em correição permanente.

Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003964-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALECIO MICHELON (REQUERENTE)

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES MATTEW MERRIL (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 : 

1003964-94.2017.8.11.0037. REQUERENTE: HENRIQUE ALECIO MICHELON 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 
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decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário. Intime-se a 

parte requerida (sócios), por intermédio de seu advogado ou da sociedade 

de advogados a que estiver vinculado, para apresentar contestação, em 

15 (quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à 

negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a exata 

situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data no momento do 

ingresso, eventual resgate com a respectiva data, mediante extrato de 

movimentação de conta bancária ou do sistema da empresa demandada, 

em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, 

por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes 

do artigo 400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003117-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER (ADVOGADO(A))

CRISTINA DREYER (ADVOGADO(A))

LEONOR PEREZ BEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA DE AZEVEDO BONIM OAB - 677.867.409-10 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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 : 

1003117-92.2017.8.11.0037. AUTOR(A): LEONOR PEREZ BEGA 

CURADOR: SELMA DE AZEVEDO BONIM RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Verifico que a requerida 

pugna, em sede de contestação (ID 10459213), que seja determinado à 

parte requerente que preste caução idônea, em virtude da tutela de 

urgência concedida na decisão de ID 9165022. No entanto, conforme 

dispõe o §1º do artigo 300 do Código de Processo Civil, a caução poderá 

ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. No caso em apreço, conforme já demonstrado nos 

documentos apresentados, tratam-se as requerentes de pessoas 

hipossuficientes, sendo, inclusive, beneficiárias da assistência judiciária 

gratuita. Desta forma, a determinação de que a parte preste o caução, 

competiria em ofensa ao artigo supracitado, bem como, ao artigo 5º, 

XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à justiça. 

Ante o exposto, indefiro o pedido. 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, 30 de agosto 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000348-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO SOUZA TOSTA (AUTOR(A))

KLEITON LAZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGO ALBRECHT (RÉU)

VALDOMIRO GIRARDO (RÉU)

 

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 petição de ID 13606370, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005981-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURI DE CASTRO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feto, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comparecer na audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 

26/10/2018, às 13horas, nas dependências do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004965-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO ADIRBAL LUCAS DOS SANTOS (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005935-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LOPES DA COSTA (RÉU)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora da 

audiência designada para o dia 26/10/2018 às 14:00 hrs para ser 

realizada no CEJUSC localizado nas dependências na UNIC, Av. Paulo 

Aranda, 241, bloco I sala 1.

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 REITERAR a intimação da parte autora 

para comprovar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, para 

expedição de mandado de citação, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 153836 Nr: 6172-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BARBOSA DE MORAES

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 67244 Nr: 6895-68.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDALIT ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MORAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504-OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, EDUARDO MORAES RODRIGUES - OAB:15929/mt

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora e avaliação , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122322 Nr: 4854-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ROSSETO, MARIA DE LOURDES 

ROMAGNOLI ROSSETO, FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 35804 Nr: 3814-53.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN, SANDRA MARIA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do executado junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72384 Nr: 4699-91.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através do sistema 

RENAJUD.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito em 10 (dez) dias.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70487 Nr: 2796-21.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA DO ROSÁRIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGEA OLIVEIRA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, 

MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23546/O, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 116125 Nr: 6745-82.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

GEOVANE DOS SANTOS LARA, GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA

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

OAB:PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR / 56.918

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39097 Nr: 1519-09.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA REOLON DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Visto em correição,

Ante a notícia do falecimento da parte executada, suspende-se o 

processo nos termos do art.313, I, do CPC/2015.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para colacionar 

atestado de óbito da parte executada, bem como, substituir o polo passivo 

da demanda pelo espólio, devendo indicar o inventariante.

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001059-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

TALITA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

AMELIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001059-82.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 
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cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 21/09, às 

08h00, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 

11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001567-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEODOZIA JABLONSKI HAMERSKI (REQUERENTE)

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

EMA VIRISSIMA JABLONSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001567-62.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

21/09/2018, às 08h15min, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

JOAO AMARO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001338-68.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

21/09/2018, às 08h30min, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000487-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES (ADVOGADO(A))

ELISDETE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000487-29.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

21/09/2018, às 08h45min, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001949-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

MARCELO TAVARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001949-55.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

21/09/2018, às 09h00, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002310-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIONI BUDUNOV (REQUERENTE)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002310-38.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

21/09/2018, às 09h15min, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002011-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. D. S. (REQUERENTE)

A. R. R. P. (REQUERENTE)

E. C. A. D. M. (REQUERENTE)

C. K. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (REQUERIDO)

 

1002011-61.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

21/09/2018, às 09h30min, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005998-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALESSANDRA DE MELO (AUTOR(A))

MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

1005998-08.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

21/09/2018, às 09h45min, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000713-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIE DAIANE COSTA (REQUERENTE)

TAINA DE CAMPOS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000713-68.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

21/09/2018, às 10h00, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001251-49.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA (ADVOGADO(A))

DIEGO CAETANO FRETES (AUTOR(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001251-49.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

21/09/2018, às 10:00, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000442-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE MORAES (AUTOR(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000442-59.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

21/09/2018, às 10h30min, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004366-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1004366-44.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

21/09/2018, às 10h45min, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000806-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

MARIA DIAMANTINA LEITE DE CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000806-94.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

21/09/2018, às 11h00, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002222-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA BERNARDINO (REQUERENTE)

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002222-97.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

21/09/2018, às 11h15min, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002453-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO PAULUS (AUTOR(A))

GILBERTO JOSE CADOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1002453-27.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

21/09/2018, às 13h00, em virtude de imprevisto na agenda do Perito. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 364 Nr: 631-21.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 3ª 

REGIÃO/RS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ IMÓVEIS LTDA, ANTONIO 

COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA COSTA - OAB:RS 

30241, JANICE DA F. BASTARRICA - OAB:RS 26266, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:4978, ROSANGELA E. BALDASSO - 

OAB:RS 27372, RUDEINEI DE SOUZA DORNELES - OAB:, SUZETE 

TAVARES BUENO - OAB:RS - 35591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005740-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARCOS SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005740-32.2017.8.11.0037 Reclamante: MARCOS SILVA SOUSA 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Vistos, em correição. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à 

audiência realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 
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pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de 

setembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 10 de setembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000694-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BRUNA ISABELA CASTELLI DE FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMO LEITE MALDONADO (EXECUTADO)

SIMONE MARIA DESSORDI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000694-28.2018.8.11.0037; Valor causa: 

R$ 7.423,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BRUNA ISABELA CASTELLI DE FREITAS Parte Ré: EXECUTADO: DELMO 

LEITE MALDONADO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de EXEQUENTE, nos termos do processo acima indicado. 

PRIMAVERA DO LESTE, 11 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: 1002506-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI (ADVOGADO(A))

SEEDS CORRETORA DE CEREAIS, FABRICA DE TELHAS E ARTEFATOS 

DE CIMENTO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTICO SUL (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar acerca do endereço do REQUERIDO: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ATLANTICO SUL, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Primavera do Leste, 11 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-34.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS (ADVOGADO(A))

JOSE LAURENTINO BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO, impulsionando o feito, nos 

termos da legislação vigente, para INTIMAR a parte Reclamante, através 

de seu advogado, para, no prazo de cinco dias, efetuar o pagamento das 

custas finais, condenado em sentença, comprovando o recolhimento nos 

autos. “Passo a passo para emissão da guia” www.tjmt.jus.br - serviços 

– guias - Primeira Instância Fórum/Comarcas - Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes - Clicar em Custas Judicias e Taxa Judiciária e preencher 

os valores correspondentes aos campos, separadamente. Primavera do 

Leste, 11 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-34.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS (ADVOGADO(A))

JOSE LAURENTINO BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e diante do trânsito em julgado da 

sentença, intimo a parte requerida para requerer o cumprimento de 

sentença, bem como o que entender de direito, no prazo de quinze dias, 

sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001775-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ELIANE SILVA GALVAO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001775-46.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: ELIANE SILVA GALVAO 

DE ALMEIDA Vistos em correição. Trata-se de cumprimento de sentença 

em que, citada, a parte devedora 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, 11 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001777-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ELIANE SILVA GALVAO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001777-16.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: ELIANE SILVA GALVAO 

DE ALMEIDA Vistos em correição. Trata-se de cumprimento de sentença 

em que, citada, a parte devedora 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 
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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, 11 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010931-07.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA DE ARAUJO FRANCO (REQUERENTE)

TIAGO ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em correição. Processo em ordem. Diante da notícia do pagamento 

do débito (Id. 15002375 e Id. 15002408), INTIME-SE a exequente, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias manifestar o que entender de direito. 

Consigne-se que a inércia acarretará na presunção de concordância com 

a quitação do crédito. Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, tornando-me os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Primavera do Leste/MT, 11 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-71.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (REQUERENTE)

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010196-71.2015.8.11.0037; Valor causa: 

R$ 1.753,77; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: JULIANA 

RODRIGUES DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para 

se manifestar sobre a carta de intimação juntada aos autos e requerer o 

que de direito no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento 

PRIMAVERA DO LESTE, 11 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: 8010598-55.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO SACHI VARGAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010598-55.2015.8.11.0037; Valor causa: 

R$ 2.434,67; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRESSAN & CIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: ANDRE RICARDO 

SACHI VARGAS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para se 

manifestar sobre carta de intimação juntada aos autos e requerer o que de 

direito no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento PRIMAVERA DO 

LESTE, 11 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: 8011770-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRI BENADUCI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para indicar o 

endereço completo da parte executada, com a indicação do CEP, no prazo 

de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010671-27.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKEL JEFERSON UHDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010671-27.2015.8.11.0037; Valor causa: 

R$ 10.123,14; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRESSAN & CIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: MAIKEL JEFERSON 

UHDE Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado,para se manifestar 

sobre o ar juntado aos autos e requerer o que de direito no prazo de cinco 

dias sob pena de arquivamento PRIMAVERA DO LESTE, 11 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: 8010819-38.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS MEDLIN MOURA E SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010819-38.2015.8.11.0037; Valor causa: 

R$ 965,89; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRESSAN & CIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: THAIS MEDLIN MOURA 

E SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para se manifestar 

sobre a carta de intimação juntada aos autos e requerer o que de direito 

no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento PRIMAVERA DO LESTE, 

11 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011004-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID RESPLANDE DA SILVA (EXEQUENTE)

JULIANA COPETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CARLOS ALBERTO PROENÇA JAQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8011004-42.2016.8.11.0037; Valor causa: 

R$ 18.344,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: INGRID RESPLANDE 

DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: CARLOS ALBERTO PROENÇA JAQUES 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de exequente, 

nos termos do processo acima indicado, para se manifestar sobre o ar 

juntado aos autos e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob 

pena de arquivamento PRIMAVERA DO LESTE, 11 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: 8011651-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (ADVOGADO(A))

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BARROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8011651-37.2016.8.11.0037; Valor causa: 

R$ 10.603,59; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ALVARO MENEZES Parte Ré: EXECUTADO: LUIS CARLOS BARROS 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de exequente, 

nos termos do processo acima indicado, para se manifestar sobre o ar 

juntados aos autos e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob 

pena de arquivamento PRIMAVERA DO LESTE, 11 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-68.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL APARECIDA PEREIRA (ADVOGADO(A))

BRUNO DE GODOY COELHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNASP-UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010192-68.2014.8.11.0037; Valor causa: 

R$ 25.924,21; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BRUNO DE GODOY 

COELHO Parte Ré: EXECUTADO: UNASP-UNIAO NACIONAL DOS 

SERVIDORES PUBLICOS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de exequente, nos termos do processo acima indicado, para se 

manifestar sobre a carta de intimação juntada aos autos e requerer o que 

de direito no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento PRIMAVERA 

DO LESTE, 11 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010804-69.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010804-69.2015.8.11.0037; Valor causa: 

R$ 593,48; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BRESSAN & CIA 

LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: SIMONE ALVES DE SOUZA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de exequente, nos termos 

do processo acima indicado, para se manifestar sobre a carta de 

intimação juntada aos autos e requerer o que de direito no prazo de cinco 

dias sob pena de arquivamento PRIMAVERA DO LESTE, 11 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: 8012034-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOSMARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8012034-15.2016.8.11.0037; Valor causa: 

R$ 2.269,39; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSMARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: MAGNUN 

VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo 

acima indicado, para se manifestar quanto a sentença e o transito em 

julgado, bem como requerer o que de direito no prazo de quinze dias sob 

pena de arquivamento PRIMAVERA DO LESTE, 11 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011180-55.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA (ADVOGADO(A))

JUCELIO DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

HALLEX PEREIRA NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011180-55.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: JUCELIO DA SILVA SANTOS 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, em correição. Expeça-se 

imediato alvará ao credor, com as cautelas pertinentes, do valor 

incontroverso de R$ 3.000,00 (...) com acréscimos, depositado pelo 

devedor em 28.03.2017 (id. 6396186), valor esse que decorre da 

condenação em danos morais. Após, venham conclusos para sentença, 

tendo em vista a apresentação de embargos à execução, já impugnados. 

P. Leste-MT, 11 de setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011758-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARION VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação da executada, 

citada por edital, intimo a exequente para requerer o que entender de 
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direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010635-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VASCONCELOS MATIAS (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de cinco, tendo em vista o decurso do prazo sem qualquer manifestação 

do executado. Primavera do Leste, 11 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011959-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de cinco, tendo em vista o decurso do prazo sem qualquer manifestação 

do executado. Primavera do Leste, 11 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001343-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

NEIVALDO GONCALVES DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME FABIANO VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de cinco, tendo em vista o decurso do prazo sem qualquer manifestação 

do executado. Primavera do Leste, 11 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002687-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JULIO LAUREANO PASSOS (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de cinco, tendo em vista o decurso do prazo sem qualquer manifestação 

do executado. Primavera do Leste, 11 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006445-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID FERREIRA RODRIGUES ROMAO (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

TERESA FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de cinco, tendo em vista o decurso do prazo sem qualquer manifestação 

do executado acerca do cumprimento de sentença. Primavera do Leste, 

11 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIMARA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIO FERNANDO LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAOLLA CARDOSO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011972-72.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI (ADVOGADO(A))

NEIVALDO GONCALVES DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO REIS DE REZENDE (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar acerca do endereço do EXECUTADO: JOAO PAULO REIS DE 

REZENDE, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Primavera do Leste, 11 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000567-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PEREIRA MACEDO (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento. Primavera do Leste, 11 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010714-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VELDENE BEZERRA COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente acerca da diligência negativa 12696820, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena 

de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002651-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ELOIZA MARIA GIROLOMETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002651-98.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ELOIZA MARIA GIROLOMETO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição, Houve bloqueio judicial 

na conta da fornecedora TECNO IMPLANTES -M.M. IMPLANTES 

(comprovante do bloqueio em anexo), uma vez que há informações nos 

autos de que o procedimento não foi realizado. Na sequência, foi 

requerida a restituição do valor bloqueado (Id 15231311) que INDEFIRO, 

pois a decisão de Id 13481877 determinou que a fornecedora prestasse 

contas ou devolvesse espontaneamente o valor e, apesar de intimada a 

fazê-lo, ela quedou-se inerte. Em razão disso, mantenho o bloqueio do 

valor que deve permanecer na conta judicial. Tendo em vista a certidão de 

Id 14889326 e o decurso do tempo, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias, se ainda existe interesse na realização do procedimento 

cirúrgico, bem como se há possibilidade de realização do mesmo, diante 

das duas tentativas anteriores restarem infrutíferas em decorrência da 

pressão alta da autora. Se ainda houver interesse na realização do 

procedimento, determino a juntada de laudo médico atualizado justificando 

a sua necessidade e também afirmando a possibilidade médica da 

paciente submeter-se à cirurgia. Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 11 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003623-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003623-68.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: JORGE AUGUSTO DOS SANTOS Vistos em 

correição. Trata-se de cumprimento de sentença em que, citada, a parte 

devedora 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, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005134-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO (ADVOGADO(A))

ALCEU BATISTA DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PRIMAVERA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005134-04.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ALCEU BATISTA DE JESUS 

EXECUTADO: AGRO PRIMAVERA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 

ME Vistos em correição. Trata-se de cumprimento de sentença em que, 

citada, a parte devedora 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, 11 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010887-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010887-51.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MARIA LUIZA LOPES DOS SANTOS Vistos em correição. 

Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimada, 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$ 3,94 

(três reais e noventa e quatro 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, 11 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010968-97.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRUNO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010968-97.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: BRUNO DA SILVA Vistos em correição. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que, citada, a parte devedora 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, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010996-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXEQUENTE)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRLENE SOUSA (EXECUTADO)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010996-65.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: TIM CELULAR S.A. 

EXECUTADO: IRLENE SOUSA Vistos em correição. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que, citada, a parte devedora 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, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011727-95.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO GERMANO TAQUES (ADVOGADO(A))

ALINE GABRIEL BARROSO (EXEQUENTE)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011727-95.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: ALINE GABRIEL BARROSO 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos em 

correição. Trata-se de cumprimento de sentença em que, citada, a parte 

devedora 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, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-66.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA (ADVOGADO(A))

RENAN LUIS GOMES MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUINTA VARA DE 

PRIMAVERA DO LESTE (JUIZADOS: CÍVEL, CRIMINAL, DA FAZENDA 

PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) Processo: 1000696-66.2016.8.11.0037 

Nome: RENAN LUIS GOMES MENDONCA Endereço: RUA ABACATEIRO, 

790, JARDIM BURITIS, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

Nome: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Endereço: LONDRINA, 249, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, na qualidade 

de 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. Documentos vinculados: Petição de cumprimento de 

sentença e planilha atualizada dos débitos. Observação: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Primavera do 

Leste, 11 de setembro de 2018. NOEMIA KLEIN FERNANDES Auxiliar 

Judiciário 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: 1002673-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LURIAN DE OLIVEIRA BUENO (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar acerca do endereço do EXECUTADO: LURIAN DE OLIVEIRA 

BUENO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Primavera do Leste, 11 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012226-79.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIO EMERSON DOS SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DEBORA CRISTINA MERICOFFER RIZATTO DE ROSIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012226-79.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO LOSANGO 

EXECUTADO: LIDIO EMERSON DOS SANTOS SOUZA Vistos em correição. 

Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimada, 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$ 28,20 

(vinte e oito reais e vinte 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, 11 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000752-02.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILCE GONCALVES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DEBORA CRISTINA MERICOFFER RIZATTO DE ROSIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000752-02.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: RENILCE GONCALVES LEITE Vistos em correição. Trata-se 

de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte devedora 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, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002588-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DEBORA CRISTINA MERICOFFER RIZATTO DE ROSIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002588-73.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: PATRICIA DE OLIVEIRA COSTA Vistos em 

correição. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a 

parte devedora 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, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012515-12.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON KREBS - ME (EXECUTADO)

JOSE LUIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALISON KREBS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012515-12.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: MARMORARIA DOIS IRMAOS 

LTDA - ME EXECUTADO: ALISON KREBS - ME, ALISON KREBS Vistos em 

correição. Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimada, a parte 

devedora 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. Tendo em vista a declaração do imposto 

de renda, decreto o sigilo do feito. 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, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005882-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELLYN CRISTHIANE ZDYBICKI (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Primavera do Leste, 11 de 

setembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000483-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIANEIRA COMERCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A MACHNIC - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000483-89.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MEDIANEIRA COMERCIO DE 

FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: J A MACHNIC - 

EPP 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 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. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004953-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA MARTINS (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: 

1004953-03.2017.8.11.0037. REQUERENTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA 

MARTINS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos em correição, Evidenciado o não cumprimento da 

tutela de urgência (Id 13573007) e que o(s) réu(s) também não 

indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste 

processo. Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, 

cuja instituição também tem incumbência constitucional expressa para a 

defesa dos direitos individuais e coletivos (CF, art. 134), presumindo-se, 

pois, que o valor requerido atende aos princípios norteadores das 

contratações realizadas às expensas do Poder Público.. Diante do 

exposto, na esteira da tutela de urgência, da inércia do réu, bem como 

diante do pedido de bloqueio (Id 14786270), defiro o sequestro do 

numerário requerido nos autos em face do Estado de Mato Grosso, no 

valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), para o custeio da 

CIRURGIA DE FACECTOMIA + LIO EM OD + CIRURGIA DE RETIRADA DE 

ÓLEO DE SILICONE OD, conforme requerido pela parte autora DOUGLAS 

DE OLIVEIRA MARTINS. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen 

Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem 

acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de 

Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se 

alvará em favor do fornecedor com menor orçamento, conforme indicado 

pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar 

o agendamento do procedimento, bem como para que apresente a(s) 

nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a realização do 

mesmo. Com a juntada da nota fiscal, bem como nos termos do artigo 11, 

caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) 

parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, 

inexistindo outros pedidos, concluso para sentença. Cumpra-se com 
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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 no processo. Primavera do Leste/MT, 11 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005903-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DREON & BRATZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDER DE JESUS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005903-12.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: DREON & BRATZ LTDA - ME 

EXECUTADO: ELDER DE JESUS OLIVEIRA 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 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. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010904-58.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010904-58.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAO FERNANDO DE 

ANDRADE EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS em 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. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000671-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM ROSA BORDAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000671-19.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAQUIM ROSA BORDAO 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a penhora mediante 

bloqueio bacenjud no valor de R$ 7.050,18 (...), o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não impugnou a 

penhora, conforme certificado nos autos e/ou manifestou concordância 

com o bloqueio a título de pagamento. O credor indicou dados para a 

emissão do alvará. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor, devendo ser observado, em caso de 

liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém procuração com poderes 

para receber valores e dar quitação. Sem custas. Publicada e Registrada 

no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e transitada esta em 

julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de setembro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011606-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE MORAIS (EXEQUENTE)

RODRIGO VILELA RAVANELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011606-33.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE MORAIS 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, em correição. Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor de R$ 10.217,91 (...), a titulo de pagamento os danos 

morais e honorários de sucumbência, o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) 

alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011939-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011939-82.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CIRLENE DA SILVA MACIEL 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 6.824,15 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 
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extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012507-35.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA (ADVOGADO(A))

SERGIO JUNIOR DE LARA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012507-35.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: SERGIO JUNIOR DE LARA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a 

penhora mediante bloqueio bacenjud no valor de R$ 11.899,62 (...), o qual 

foi depositado em conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não 

impugnou a penhora, conforme certificado nos autos e/ou manifestou 

concordância com o bloqueio a título de pagamento. O credor indicou 

dados para a emissão do alvará. Desta forma, a extinção do presente feito 

e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor, devendo ser observado, em caso de 

liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém procuração com poderes 

para receber valores e dar quitação. Sem custas. Publicada e Registrada 

no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e transitada esta em 

julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de setembro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010981-96.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER (ADVOGADO(A))

ROSICLERE RADIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (ADVOGADO(A))

F. BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

MAGGIONI INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010981-96.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ROSICLERE RADIN 

REQUERIDO: MAGGIONI INFORMATICA LTDA - ME, DELL COMPUTADORES 

DO BRASIL LTDA, F. BRASIL LTDA. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 545,33 (...) e 

8.142,49 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO em relação à executada 

Dell, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se de imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), 

conforme requerido (desde que este tenha procuração com poderes 

especiais para receber e dar quitação). EM TEMPO, COMPLEMENTO A 

SENTENÇA, SANANDO A OMISSÃO RELATIVA À COLETA DO 

EQUIPAMENTO, PELO QUE CONDENO A RECLAMANTE A DISPONIBILIZAR 

O EQUIPAMENTO, PELO PRAZO DE 60 DIAS, À EXEQUENTE, QUE DEVERA 

PROVIDENCIAR A COLETA NO ENDEREÇO DA RECLAMANTE, ficando 

indeferido o pedido consistente em obrigar a reclamante a despachar pelo 

correio. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, aguarde-se 20 dias para eventual cumprimento 

da sentença no que concerne à devolução do equipamento e, caso não 

haja qualquer indicidente, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012185-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE MARSAL FERREIRA (EXEQUENTE)

RONALDO QUEIROZ GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012185-78.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: LEIDIANE MARSAL FERREIRA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do 

valor de R$ 7.767,68, sendo R$ 6.754,51 de danos morais e R$ 1.013,17 

de honorários de sucumbência, a titulo de pagamento, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de setembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000368-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO NUNES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

RONALDO QUEIROZ GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000368-39.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSE ALBERTO NUNES DE 

CAMPOS EXECUTADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do 

valor de R$ 7.995,36 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do 

(s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 
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receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de setembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011010-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON FERREIRA DE LISBOA (EXEQUENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011010-49.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: EDMILSON FERREIRA DE 

LISBOA EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 6.786,67 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011106-35.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO DUARTE (EXEQUENTE)

FABIANE MACHNIC (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011106-35.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: DIEGO ANTONIO DUARTE 

EXECUTADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 5.419,88 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011287-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

VALMIR ANTONIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011287-65.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: VALMIR ANTONIO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

8.033,19 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011740-94.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

VANUSA MARTINS DE MORAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011740-94.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: VANUSA MARTINS DE MORAIS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

2.229,22 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211656 Nr: 4824-78.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL- PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SALES DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUARIM TEODORO FILHO - 

OAB:19648/OABPA, NEILA CRISTINA TREVISAN - OAB:OAB/PA 12.776

 Código 211656

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 16:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 27 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212725 Nr: 5351-30.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN JUNIO DA SILVA, DANIEL 

FERNANDES DOS SANTOS, KAROLAYNE DA SILVA BUCK, ALEX 

FERREIRA DA SILVA ORTIZ, PATRICK RENAN FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 24 

(vinte e quatro horas), por tratar-se de réu preso.

Primavera do Leste-MT, 10 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 180531 Nr: 10847-11.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERTON AUGUSTO HENNERICH LOPES, 

UILLIAN DELMONDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, GILBERTO JOSE CADOR - OAB:14323

 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, 10 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 121541 Nr: 4049-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDIMAR DIVINO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 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, 10 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 59/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Janaina Paula Stuani Alves da Silva, 

matrícula 11948 – Gestora Administrativa 2, usufruirá 10 (dez) dias de 

férias referente ao exercício de 2018, no período de 26/09/2018 a 

05/10/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Edemar Antônio Bier, matrícula 13541 – 

Gestor Administrativo 3, para exercer a função de Gestor Administrativo 2 

Substituto, no período de 26/09/2018 a 05/10/2018, durante as férias da 

titular.

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

 Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 59/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Janaina Paula Stuani Alves da Silva, 

matrícula 11948 – Gestora Administrativa 2, usufruirá 10 (dez) dias de 

férias referente ao exercício de 2018, no período de 26/09/2018 a 

05/10/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Edemar Antônio Bier, matrícula 13541 – 

Gestor Administrativo 3, para exercer a função de Gestor Administrativo 2 

Substituto, no período de 26/09/2018 a 05/10/2018, durante as férias da 

titular.

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

 Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 59/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Janaina Paula Stuani Alves da Silva, 

matrícula 11948 – Gestora Administrativa 2, usufruirá 10 (dez) dias de 

férias referente ao exercício de 2018, no período de 26/09/2018 a 

05/10/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Edemar Antônio Bier, matrícula 13541 – 

Gestor Administrativo 3, para exercer a função de Gestor Administrativo 2 

Substituto, no período de 26/09/2018 a 05/10/2018, durante as férias da 

titular.

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

 Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 59/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Janaina Paula Stuani Alves da Silva, 

matrícula 11948 – Gestora Administrativa 2, usufruirá 10 (dez) dias de 

férias referente ao exercício de 2018, no período de 26/09/2018 a 

05/10/2018.
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RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Edemar Antônio Bier, matrícula 13541 – 

Gestor Administrativo 3, para exercer a função de Gestor Administrativo 2 

Substituto, no período de 26/09/2018 a 05/10/2018, durante as férias da 

titular.

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

 Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

EDITAL N.º 04/2018-DF - Tornar pública o resultado final dos candidatos 

habilitados por meio da análise dos documentos apresentados no período 

de 30/07/2018 a 24/08/2018, em conformidade com o Edital n.º 

01/2018-DF, de 18/07/2018 e Provimento n.º 6/2014-CM, de 07/03/2014, 

com suas classificações:

* O Edital n° 04/2018-DF completo ,encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000028-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL HENRIQUE FERRONATTO (ADVOGADO(A))

JONES MAURO FERRONATTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

1000028-52.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003351-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ILINIR MARIA SCHUCK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

1003351-31.2018.8.11.0040 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. 11 de setembro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001432-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. P. (AUTOR(A))

C. Z. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA TAMARA DO NASCIMENTO FREITAS OAB - 054.858.371-40

(REPRESENTANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001432-07.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SILVINO FERREIRA PEGO RÉU: JOAO MIGUEL FREITAS REPRESENTANTE: 

JESSICA TAMARA DO NASCIMENTO FREITAS Vistos etc. Ante a 

manifestação de Id. 14836292, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 05 de Novembro de 2018, às 16h00min, a ser realizada no 

CEJUSC desta Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000833-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. C. S. (REQUERENTE)

A. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. C. S. (REQUERIDO)

Autos nº 1000833-68.2018.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que o 

requerido DEURIVAN DA CONCEIÇÃO SANTOS, apesar de devidamente 

citado deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de 

contestação (certidão de ID. 14821528), DECRETO-LHE a REVELIA. 

Entretanto, por se tratar de direitos indisponíveis, na forma do art. 345, II, 

do CPC, in casu, não incidem os efeitos do art. 344 do CPC. No mais, 

mostra-se necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, 

a qual, desde já, DESIGNO para o dia 14 de novembro de 2018, às 

17h30min. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

INTIMEM-SE todos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação 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)

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002477-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REQUERIDO)

A. D. S. (REQUERIDO)

D. M. M. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002477-17.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARGARETE DO SANTO REQUERIDO: AMAURI DA SILVA, 

ALEXANDRE MARQUES DOS SANTOS Vistos etc. Ante a certidão de Id. 

13675501 - Pág.-3, INTIME-SE o requerido através do advogado 

constituído nos autos, conforme pugnado em Id. 13042820. No mais, 

cumpra-se integralmente a determinação de Id. 11802882. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002437-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002437-35.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEIDIANE FERNANDES DOS ANJOS RÉU: MAYCON SANTOS MARQUES 

Vistos etc. Ante o teor da manifestação da DPE (Id. 12839902) REVOGO 

sua nomeação como curadora ao requerido, uma vez que se trata de 

pessoa plenamente capaz, tendo sido citado pessoalmente. No entanto, 

tendo em vista a demanda versar sobre direitos indisponíveis, mostra-se 

necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual, 

desde já, DESIGNO para o dia 14 de novembro de 2018, às 16h30min. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública. INTIMEM-SE 

todos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000868-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. A. (ADVOGADO(A))

R. S. (REQUERENTE)

A. C. V. (ADVOGADO(A))

R. O. M. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. &. S. L. (REQUERIDO)

J. P. A. D. S. (REQUERIDO)

I. M. D. S. (REQUERIDO)

M. H. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000868-28.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

RONIVON SANTOS REQUERIDO: JOAO PEDRO ATAIDE DA SILVA, 

MARCILIO HENRIQUE DA SILVA, IVAN MULLER DA SILVA, VIDAL & 

SANTOS LTDA Vistos etc. Cuida-se de ação de produção antecipada de 

provas ajuizada por RONIVON SANTOS em face de JOÃO PEDRO ATAIDE 

DA SILVA, MARCILIO HENRIQUE DA SILVA, IVAN MULLER DA SILVA e 

ENGELET SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA, todos qualificados na exordial, 

aduzindo em síntese que, é sócio retirante da sociedade Engelet Soluções 

em Energia LTDA, tendo formalizado aos demais sócios a intenção de 

retirar-se através notificação extrajudicial, a qual fora recebida pelos 

mesmos em 21/02/2018. Segue narrando que após tomarem ciência da 

vontade do autor, os requeridos passaram a impedi-lo de adentrar na sede 

da empresa, bem como obstam seu acesso às finanças e contabilidade, 

despertando receio do autor de eventual ocultação de documentos 

necessários para a realização de balanço especial. Por tais motivos, 

pugna pela produção antecipada de prova pericial contábil a fim de realizar 

o balanço patrimonial da empresa e consequentemente apurar seus 

haveres. Em Id. 12303484 fora determinada a emenda a exordial, tendo 

sido cumprida pelo autor através da manifestação de Id. 12794539. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

Decido. Inicialmente pontua-se que, em se tratando de produção 

antecipada de prova, imprescindível se faz a configuração de uma das 

hipóteses legais previstas no art. 381 do Código de Processo Civil, que 

assim dispõe: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos 

casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível 

ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a 

prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou 

outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento 

dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. In casu, 

verifica-se que o pedido do autor encontra respaldo junto a hipótese do 

inciso III, uma vez que o prévio conhecimento do resultado apurado na 

perícia contábil pugnada poderá justificar o ajuizamento de ação 

competente. Nesse sentido inclusive, é o entendimento jurisprudencial: 

Decisão que determinou a produção antecipada de provas para apuração 

de haveres. Manutenção. Ausência de qualquer violação ao devido 

processo legal. Embora não haja prova de risco concreto de perecimento 

da prova ou de alteração dos elementos contábeis da sociedade, com o 

fito de esvaziar o pagamento de haveres dos sócios que pretendem 

retirantes, admissível o pleito dos autores. A produção antecipada de 

prova é cabível não apenas quando se busca efeito puramente 

conservativo ou de segurança, para evitar o perecimento da prova, mas 

também como medida para aferirem, à vista de dados e de fatos, a 

viabilidade ou a conveniência do ajuizamento de demanda futura. 

Relevante a constatação de supostos atos graves dos sócios 

administradores, para fins indenizatórios e reflexos nos haveres dos 

sócios retirantes. Recurso não provido. (TJ-SP Processo AI 

20580812020148260000 SP 2058081-20.2014.8.26.0000. Órgão Julgador 

6ª Câmara de Direito Privado. Publicação12/06/2014. Julgamento: 11 de 

Junho de 2014. Relator: Francisco Loureiro). Desta feita, pelas 

considerações tecidas acima, DEFIRO a produção da prova requerida pelo 

autor. Para realização da prova pericial, NOMEIO como expert do juízo o 

Sr. ALDO NUSS, contador, devidamente cadastrado no banco de peritos 

do TJ/MT, conforme ficha cadastral que segue em anexo, que deverá 

servir o encargo escrupulosamente, independentemente de compromisso. 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem, se for 

o caso, o impedimento ou a suspeição do perito, bem como indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Apresentados os quesitos, INTIME-SE o perito 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários 

periciais, 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 CPC). 

Indicados os honorários, INTIME-SE o autor para os fins do artigo 465, §3º, 

do CPC, consignando que a perícia será custeada pelo requerente. 

Consigne-se que, caso haja necessidade de documentos para a 

realização da perícia, deverá o expert providenciá-los administrativamente, 

devendo ser oficiado por este juízo apenas se o mesmo noticiar 

impossibilidade de obtenção administrativa. Recolhido o valor dos 

honorários, INTIME-SE o perito a indicar data, hora e local da realização, no 

prazo de 15 dias, INTIMANDO-SE as partes (art. 474, do CPC). Deverá o 

perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do CPC, 

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 CPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias (artigo 477 §1º do CPC), voltando-me os autos 

conclusos. Por fim, em consonância com o disposto no artigo 382, §1º, do 

CPC, CITEM-SE os requeridos. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000576-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000576-43.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANTONIO MARCOS TAVARES DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO GMAC S.A. Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

DEFIRO o pedido de gratuidade. ANOTE-SE. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 05 

de Novembro de 2018, às 17h:00min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado 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 NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Por força 
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de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação 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)

 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000211-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

MONICA ECKERT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

V. H. E. D. S. (REPRESENTADO)

 

1000211-23.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para se manifestar acerca do depósito 

efetuado nos autos. 11 de setembro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110095 Nr: 2354-07.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA, NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSÉ ZAMPEZE, ERONI MARIA 

SCARIOT ZAMPEZE, ANIR JOSE TAPARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO 

- OAB:16.005/MT, JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT

 Autos n. 2354-07.2014.811.0040 – Código: 110095.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, consoante informado pelos 

exequentes à fl. 176, 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 bloqueada nos autos em favor do executado, 

bem como providencie a baixa das penhoras.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 06 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120974 Nr: 9927-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, 

ROBERTO DUCATI WERWORN, RODINEY VALDEVIEZO, MICHAELA 

ANDRESSA BITENCOURT, ANTONIO MOREIRA DE SOUZA, FRANCIMAR 

LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CARLOS EDUARDO FURIM - OAB:6543/MT, 

MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - OAB:17224

 Autos nº 9927.96.2014.811.0040 (Cód. 120974)

 Vistos etc.

 Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a parte adversa a 

manifestar-se sobre o requerimento de fl. 685 no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Sorriso/MT, 10 de Setembro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133392 Nr: 7058-29.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA RURAL DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, FABIO GARCIA ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, 

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Saionara Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade pelos 

fundamentos supracitados.Por conseguinte, e visando dar continuidade à 

presente execução, INTIME-SE o exequente para manifestar-se, 

requerendo o que de direito no prazo de 10 (dez) dias.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Sorriso-MT, 10 de Setembro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109654 Nr: 1968-74.2014.811.0040

 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: DARCI LETREILLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

PRISMA ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA, PATRICIA 

MUNARO PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COELHO MARTINS - 

OAB:18.135/16185/MT, RICARDO ADRIANO HAACKE - OAB:17340, 

SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - 

OAB:9988/MT, LUIS FELIPE LAMMEL - OAB:7133, SUZYE MARIA JOSE 

CONCEIÇÃO MARTINS - OAB:13746

 Pelo exposto, recebo, todavia, deixo de dar provimento aos 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 sentença proferida.Às providências.Sorriso/MT, 10 de 

Setembro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193730 Nr: 6181-84.2018.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA, FRANCIMAR LIMA DE 

SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOILA DOS SANTOS VASQUES ARASHIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA MONE FERREIRA SOARES 

FURIM - OAB:17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6181.84.2018.811.0040 (Cód. 193730)

 Vistos etc.

 De largada, intimem-se os litigantes no processo em apenso acerca do 

apensamento do presente processo em virtude da conexão.

 Sem prejuízo do acima determinado, prossiga-se no cumprimento da 

deliberação de fl. 58.

Às providências.

 Sorriso/MT, 10 de Setembro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47972 Nr: 4904-82.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO IOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, PAULA CRISTINA BALESTRIN - 

OAB:22869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Autos n. 447/2008 – Código: 47972.

 Vistos etc.

 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que de direito, eis que se limitou a juntar a planilha de cálculo atualizada 

(fls. 188 e ss).

 Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o exequente, através de 

seu representante legal, para manifestar-se quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância 

com o disposto no art. 485, §1º, do Novo Código de Processo Civil.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 10 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61730 Nr: 5023-72.2010.811.0040

 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: ELS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973

 Autos n° 5023.72.2010.811.0040 (Código 61730)

 Vistos etc.

 À Secretaria para que proceda a busca de endereço de Edson Luiz 

Stellatto junto aos às instituições e órgãos conveniados. Exitosa a 

providência, intime-o nos termos da decisão anterior.

 Caso contrário, colha-se novo parecer do MPE.

 Sorriso/MT, 10 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93973 Nr: 5613-78.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELE FRANCIO, IDALI MARIA FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIELI DAPONT - 

OAB:18090, NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - OAB:7899

 Autos nº 5613.78.2012.811.0040 (Cód. 93973)

 Vistos etc.

 Em atenção aos requerimentos formulados na petição de fls. 101 e ss, 

expeça-se a competente carta precatória para reavaliação do bem 

penhorado, providencie as anotações pertinentes quanto aos Patronos do 

exequente e, por fim, intime-se a instituição-credora para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar planilha atualizada do débito.

Às providências.

 Sorriso/MT, 10 de Setembro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61440 Nr: 4733-57.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES, GENY TEPEDINO 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRO ZUFFO, CIRLEI MINUZZO ZUFFO, 

NELSON PULICE, ZAQUIEL MINUZZO ZUFFO, MAGDA ESTER MINUZZO 

ZUFFO, LEONARA SIRLEY MINUZZO ZUFFO, MARIA TEREZA OLIVIERI 

PULICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, DENISE FERREIRA GARCIA - OAB:7142-B, 

FERNANDO GALBIATTI - OAB:34303 SP, JOSÉ APARECIDO NUNES 

QUEIROZ - OAB:86.865 SP, LUIZ ZANIN - OAB:45607/SP, MARCOS 

ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B, NELSON ALBERTO 

PULICE - OAB:123393/SP

 É o breve relato. Decido.Presentes os requisitos legais pertinentes, 

HOMOLGO o laudo pericial confeccionada para que surta os regulares 

efeitos de legalidade, anotando que, as teses apresentadas pelos 

litigantes, inclusive para fins de prequestionamento, serão devidamente 

examinadas quando da prolação da sentença.Decorrido o prazo recursal 

no que tange a presente decisão, expeça-se o competente alvará de 

levantamento dos honorários periciais.Concluída a prova pericial e, tendo a 

parte autora requerido o julgamento antecipado da lide, intime-se a parte-ré 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se ainda tem interesse na prova 

oral outrora requerida.Para o caso de haver interesse na produção de 

prova oral, desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28 de Novembro de 2018, às 13:30 horas, ocasião em que, além do 

depoimento pessoal dos autores, serão ouvidas as testemunhas 

eventualmente por eles arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que os requeridos apresentem rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

NCPC.Caso os requeridos não mais tenham interesse na produção de 

prova oral, o que deve ser manifestado no prazo acima consignado (10 

dias), conclusos os autos para julgamento antecipado da lide.Intimem-se. 

Às providências.Sorriso/MT, 10 de Setembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102324 Nr: 5284-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATAFORMA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5284.32.2013.811.0040 (Cód. 102324)

 Vistos etc.
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 Em atenção ao requerimento de fl. 69, oficie-se à SEFAZ requisitando, no 

prazo de 10 (dez) dias, informação sobre a existência de procedimento 

em desfavor da empresa-executada e, em caso positiva, sua fase e/ou 

desfecho.

 Anoto que, as informações eventualmente prestadas deverão seguir o 

protocolo das declarações de imposto de renda previstas na CNGC/MT, 

face seu caráter sigiloso.

 Com a vinda das informações, diga o exequente no prazo de 10 (Dez) 

dias.

Às providências.

 Sorriso/MT, 10 de Setembro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101237 Nr: 4081-35.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELE FRANCIO, NEI FRANCIO, IDALI MARIA 

FRANCIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS, NAIDE 

APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - OAB:7899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 No mais, defiro a liberação dos honorários periciais, devendo a Secretaria 

providenciar a confecção do competente alvará.Efetuada a liberação, 

tornem os autos conclusos para prolação de sentença.Às 

providências.Sorriso/MT, 10 de Setembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100899 Nr: 3707-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CASA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÕES LTDA, EDIOMAR ROBERTO DI DOMENICO, FRANCIELE 

TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, ERNESTO BORGES NETO - OAB:6651/A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO FELICIANO DE 

DEUS NERY - OAB:OAB/MT6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 .Por derradeiro, sem mais delongas, haja vista que nestes autos os 

executados confessaram o débito, tanto assim que firmaram o acordo 

homologado por sentença, recebo os embargos manejados e dou 

provimento ao mesmo para o fim de condenar os executados ao 

pagamento dos honorários de sucumbência devidos ao 

advogado/embargante no percentual de 10% sobre o valor do débito 

reconhecido pelo termo de acordo, nos termos do art. 85, § 2º c.c. art. 

827, ambos do NCPC.Relativamente ao pedido de condenação nas penas 

da litigância de má-fé, entendo que nesta oportunidade é recomendável 

uma prévia advertência no sentido de que seja estabelecida uma nova 

postural processual, de modo que em outros processos seja observado 

do embargante no que pertine aos honorários de sucumbência, 

evitando-se incidentes que apenas contrariam a necessária celeridade 

processual.Por fim, determino à Secretaria que promova a atualização de 

todos os dados cadastrais (partes, Advogados etc) dos processos em 

trâmite por esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, 

procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, nos termos 

do art. 27, inciso II da CNGC/MT.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 28 de 

Agosto de 2017.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120547 Nr: 9623-97.2014.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEL & FERNANDES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9623-97.2014.811.0040 – Código: 120547.

 Vistos etc.

 Analisando os autos observo que as partes se compuseram 

amigavelmente (fls. 71/75), contudo, em relação à executada, apesar da 

juntada de instrumento de procuração, não foram encartado aos autos os 

atos constitutivos.

 Assim, previamente a homologação da avença, DETERMINO a intimação 

das partes para que, no prazo de dez (10) dias, sanem a irregularidade 

acima apontada, sob pena de não ser homologado o acordo firmado.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 10 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 119703 Nr: 1321-79.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMS LINHA DE MÁQUINAS E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ BERTO - 

OAB:21734/SC

 Vistos etc.

 Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo de fl. 64-66.

É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta 

sentença e, via de consequência, julgo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b) do Novo Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas e honorários advocatícios na forma do acordo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104618 Nr: 7688-56.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELICE IVANAGA 

VELASQUES - OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA HONOSTORIO DE 

REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 É o breve relato. Decido. Por derradeiro, sem mais delongas, haja vista 

que os executados/embargantes desistiram dos presentes embargos e, 

considerando ainda o trabalho realizado pelo embargante nestes autos, 

recebo os embargos manejados e dou parcial provimento ao mesmo para 

o fim de condenar os executados/embargantes ao pagamento dos 

honorários de sucumbência devidos ao advogado/embargante no valor de 

R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 6º c.c. art. 90, ambo 

do NCPC. Relativamente ao pedido de condenação nas penas da litigância 

de má-fé, entendo que nesta oportunidade é recomendável uma prévia 
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advertência no sentido de que seja estabelecida uma nova postural 

processual, de modo que em outros processos seja observado do 

embargante no que pertine aos honorários de sucumbência, evitando-se 

incidentes que apenas contrariam a necessária celeridade processual.Por 

fim, determino à Secretaria que promova a atualização de todos os dados 

cadastrais (partes, Advogados etc) dos processos em trâmite por esta 

Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, procedendo-se, 

se necessário for, a reautuação dos autos, nos termos do art. 27, inciso II 

da CNGC/MT.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 28 de Agosto de 

2017.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004642-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JARDIEL DE ASSIS VIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que deixei de designar audiência de conciliação para 

os presentes autos, devido a determinação contida no Ofício Circular n.º 

01/2017/Cejusc, expedido pelo MM. Juiz de Direito Coordenador do 

CEJUSC de Sorriso, Dr. Anderson Candiotto. Ademais, tendo em vista que 

houve apresentação tempestiva de Contestação, procedo a intimação da 

parte autora para, querendo, apresente impugnação à contestação. 

Sorriso, 11 de setembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004657-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ADONIR GAZIERO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOGLAS MAYER (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, 

retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 11 de setembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004659-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SOFIATTI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 11 de setembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004770-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXECUTADO)

RODRIGO DANTAS BERGONCI (EXECUTADO)

NARA TEREZINHA FORNARI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 11 de setembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004910-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 11 de setembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000970-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO RUGINSKI (RÉU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para que esta 

se manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça juntada aos 

autos na data de 24/07/2018. Sorriso, 11 de setembro de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155577 Nr: 6751-41.2016.811.0040

 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: DPDEDMG, RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO VICTOR 

MAIA, para devolução dos autos nº 6751-41.2016.811.0040, Protocolo 

155577, 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): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 53446 Nr: 3779-45.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR CITADELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDA METALURGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, TIAGO DAMIANI - OAB:

 Tendo em vista a penhora online restada infrutífera (total ou 

parcialmente), INTIME-SE a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 42192 Nr: 5023-77.2007.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISKFESTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 
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LTDA, JOSE TENIER COELHO ARAÚJO, LURDES BRESSIANI HOFFMANN, 

VANDERLEI EDGAR HOFFMANN, JULIA MARIA DE SOUZA ARAÚJO

 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: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Tendo em vista a penhora online restada infrutífera (total ou 

parcialmente), INTIME-SE a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95145 Nr: 6974-33.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRONIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, 

LEONIR SAUER, NEUSA ROSSATO SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR PUTEN OLIVEIRA - 

OAB:41981/RS

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à 

execução.Custas pagas.Condeno os embargantes 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 à 

parte embargada para promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

observando o disposto pelo artigo 85, § 13, do CPC. 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. 

91950), em apenso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100909 Nr: 3717-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO, NEILA 

SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO

 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: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 Tendo em vista a penhora online restada infrutífera (total ou 

parcialmente), INTIME-SE a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 36786 Nr: 5888-37.2006.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Tendo em vista a penhora online restada infrutífera (total ou 

parcialmente), INTIME-SE a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000949-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (RÉU)

MULTIGRAIN S.A. (RÉU)

EDEGAR STECKER (ADVOGADO(A))

RODOBR TRANSPORTES LTDA (RÉU)

LUCAS RODER DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 14 

de DEZEMBRO de 2018, às 08 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 11 de setembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000949-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (RÉU)

MULTIGRAIN S.A. (RÉU)

EDEGAR STECKER (ADVOGADO(A))

RODOBR TRANSPORTES LTDA (RÉU)

LUCAS RODER DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 14 

de DEZEMBRO de 2018, às 08 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 11 de setembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000949-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (RÉU)

MULTIGRAIN S.A. (RÉU)

EDEGAR STECKER (ADVOGADO(A))

RODOBR TRANSPORTES LTDA (RÉU)

LUCAS RODER DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 14 

de DEZEMBRO de 2018, às 08 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 11 de setembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000566-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))
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LAUANDES LEITE NASCIMENTO (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 09:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000566-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

LAUANDES LEITE NASCIMENTO (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 09:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000566-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

LAUANDES LEITE NASCIMENTO (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 09:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004697-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOREDI VEDOY DE MATOS (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 09:50 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004859-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

TIAGO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 10:10 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004735-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

WELLINGTON FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 10:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005343-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANKLIN EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 10:50 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000554-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

ALINE DA SILVA QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 11:10 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000554-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

ALINE DA SILVA QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 11:10 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003268-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVAL VAGE DA SILVA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 11:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 
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CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002282-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS SENA DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 11:50 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001381-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

MARCOS FRANCISCO LISBOA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 13:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002026-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

JOSUE DA SILVA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 13:20 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002280-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECII LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 13:40 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002310-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

VALDECIR ENDRIZZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 14:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001952-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

ELIANA APARECIDA KANIGOSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 14:20 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003435-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CICERO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 14:40 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005331-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

WESLEY ROGERIO GALANI (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 15:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005331-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

WESLEY ROGERIO GALANI (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 15:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000932-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOARES CABRAL (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 
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seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 15:20 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000999-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

WILLIAM FERNANDO SBARDELOTTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 15:40 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000516-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

GILBERTO VICENTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 16:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002404-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEZZINI (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 16:20 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002681-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARILU RIBEIRO GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 16:40 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001794-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

ADRIANO DE PAULA FARIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 17:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001415-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

OSMAR POSSER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL (EXECUTADO)

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

CLAUDIR BUSSOLARO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DO MANDADO DE CITAÇÃO NEGATIVO DE ID 

14127281, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005326-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 17:20 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005326-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 17:20 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001205-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

OSMAR FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 17:40 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001205-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

OSMAR FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 17:40 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003013-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

LORIVAL DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 18:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003013-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

LORIVAL DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 18:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000937-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS REIS FREITAS DA SILVA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 18:20 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003334-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

JEFFERSON ADRIANO NOVAK DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 04/10/2018, às 18:40 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004986-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 14 

de DEZEMBRO de 2018, às 09:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 11 de setembro de 2018 DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004597-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

CLAUDEMBERGUE SOUSA VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 08:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001202-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

VALMIR JOSE DE BRAZIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 08:50 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001202-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

VALMIR JOSE DE BRAZIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 08:50 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000968-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

LUAN CARLOS ALVES CARDOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 
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dia 05/10/2018, às 09:10 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000968-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

LUAN CARLOS ALVES CARDOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 09:10 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003708-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ANDRESSA SUELEN ALMEIDA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 09:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003483-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

CLAUDISON ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 09:50 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44829 Nr: 1774-84.2008.811.0040

 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: MEB, RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEBGM, JDSB, PVGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do ofício retro juntado, no qual o laboratório IPC/MS informa que o 

valor do exame de DNA corresponde a R$ 600,00 e, considerando que já 

foi depositado em juízo a quantia de R$ 280,00, impulsiono os presentes 

autos com o fim de intimar os supostos avós paternos, na pessoa de sua 

advogada MARIA APARECIDA SINGOLANO – OAB/SP 266151, para 

efetuar o pagamento da diferença do exame de DNA, correspondente a 

R$ 320,00, no prazo de 15 dias.

 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: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B/MT, ROSENILDE DUARTE JARA - OAB:14987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora acerca 

do teor da seguinte decisão: "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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 189369 Nr: 3713-50.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RUTSATZ E PAGANI 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON NERI PEREIRA - 

OAB:244484, FERNANDA ANDRIGUETTI - OAB:23897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO HENRYQUE BARONIO - 

OAB:46132, Marcelo Palácio - OAB:52810

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DO REQUERIDO 

PARA COMPARECER AO ATO E PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA 

TESTEMUNHA PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, nos 

termos do art. 455, caput, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 171948 Nr: 4548-72.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PAULO BILIBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:OAB/MT 4061

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

requerida, via DJE, para intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e do 

local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos 

termos do art.455 NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112361 Nr: 4257-77.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ANTONIO NEVES, VANDERSON 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, EMERSON ROZENDO PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerida para efetuar 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para após ser expedido 

mandado de intimação para o requerido Alan Antonio Neves.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112361 Nr: 4257-77.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ANTONIO NEVES, VANDERSON 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, EMERSON ROZENDO PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para após ser expedido 

mandado de intimação, para o requerido Vanderson Ferreira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 133654 Nr: 7261-88.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DARCI VARGAS MACHADO, GENTIL 

VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, para após, ser expedido mandado de intimação ao 

requerido Luiz Darci Vargas Machado, acerca da penhora via Bacenjud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126170 Nr: 3116-86.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADACNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EK, CCK, OJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-B

 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.: 55628 Nr: 5971-48.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES PAULA, INACIO WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DO REQUERENTE 

PARA COMPARECER AO ATO E PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA 

TESTEMUNHA PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, nos 

termos do art. 455, caput, do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 127693 Nr: 4022-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

NOVA PRATA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4022-76.2015.811.0040

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: JONAS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

PARTE RÉ: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA PRATA LTDA

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

10.000,00. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: A requerente é credora 

da requerida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) representado pelo 

cheque n° UA-000036, do Banco ITAÚ. O documento foi apresentado para 

pagamento, mais foi devolvido em 12/12/2011 por motivo 11(sem previsão 

de fundos) e em 12/01/2012 por motivo 12(sem previsão de fundos, 

segunda vez). O pagamento estava previsto para o dia 10/11/2011, 

contudo não ocorreu. A requerente entrou em contato por diversas vezes 

com a requerida informando da pendência e solicitando o adimplemento da 

obrigação, porém restaram infrutíferas.

 DESPACHO/DECISÃO: Vistos. Esgotadas as possibilidades de localização 

pessoal da parte requerida/executada, CITE-SE por edital, na forma da lei 

processual vigente (artigos 256/257, NCPC), consignando as advertências 

legais (artigos 335/336 e 344, NCPC).Decorrido o prazo do edital e o prazo 

de resposta, e não havendo manifestação da parte requerida/executada 

nos autos, CERTIFIQUE-SE a ocorrência. Nessa hipótese, nomeio o Dr. 

Fernando Henrique Ceolin, Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da 

UNIC-Sorriso, como curador especial, na forma do artigo 72, inciso II, do 

NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta. Após, renove-se vista à parte 

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

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 27 de agosto de 2018.

 Michele Oliva Zoldan

Gestor(a) Judiciário(a)

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001589-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOIVA NOELI VIEIRA (AUTOR(A))

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que foi designado o 

dia 23/10/2018 às 10h10min para oitiva da testemunha da parte autora 
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junto à 2ª Vara da Comarca de Três Passos -RS (deprecata n. 

075/1.18.0001172-0).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 84117 Nr: 3291-22.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR ROVEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, 

PAULO AIRTON BORTOLO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO -37ª CIRETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO, JILMAR 

SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18239, CASSIANO FERNANDES DA SILVA - OAB:9016, 

GUILHERME ANIBAL MONTENARI - OAB:17165, JAIME SECUNDINO 

HIPOLITO NETO - OAB:8.883, JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO 

ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LAURA AMARAL VILELA - 

OAB:9303/MT, LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - OAB:13161, 

LUCAS OSVIANI - OAB:13920/MT, LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - 

OAB:14222, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746, MARIO 

MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946/O, NEWTON ACUNHA ROCHA 

- OAB:5489-B, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerente para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003855-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de 

DEZEMBRO de 2018, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004456-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

DIEINI REBELATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1004456-77.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

foi intimada da sentença proferida via DJE, entanto na publicação constou 

o nome da patrona Amanda Barbara de Oliveira Sodre e não do Dr. Daniel 

França Silva, como requerido no ID. 11709713.. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar o patrono supracitado da sentença 

de ID. 11845668. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 11 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003856-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLORINDO CLASSMANN JUNIOR (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de 

DEZEMBRO de 2018, às 10:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003857-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO BOBIKA RODRIGUES (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de 

DEZEMBRO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003858-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

WILSON FARIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de 

DEZEMBRO de 2018, às 11:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003859-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO YAGO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de 

DEZEMBRO de 2018, às 11:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003860-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de 

DEZEMBRO de 2018, às 11:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003864-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MONIZA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de 

DEZEMBRO de 2018, às 11:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002187-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLENI DOS SANTOS FARIAS (EXECUTADO)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Processo: 

1002187-02.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos termos 

da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento 

ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (dias) cinco, apresente 

a atualização do débito. Sorriso/MT, 10 de setembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003871-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA BERNARDI ZANATTA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de 

DEZEMBRO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003872-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RASPINI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de 

DEZEMBRO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003876-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDINAN SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de 

DEZEMBRO de 2018, às 13:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003251-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1003251-76.2018.8.11.0040 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 da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, ”NÃO 

EXISTE O NÚMERO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 11 de Setembro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002915-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDALVA LINO ALVES (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo: 1002915-72.2018.8.11.0040 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 da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 11 de Setembro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005239-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

ALDAIRA LUCIA BARBIERI (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1005239-35.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 
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nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante de que foi designado o 27 DE FEVEREIRO DE 

2019 ÀS 18:10HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005239-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

ALDAIRA LUCIA BARBIERI (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1005239-35.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante de que foi designado o 27 DE FEVEREIRO DE 

2019 ÀS 18:10HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003906-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT (ADVOGADO(A))

VALDIR LUIZ PICININ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003906-48.2018.8.11.0040. AUTOR(A): VALDIR LUIZ PICININ RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Intime-se a requerida para que junte aos autos o histórico de 

consumo/faturamento da UC discutida nos autos, desde 01/2016 até a 

atualidade. Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005238-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

MARIA IDAILDE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1005238-50.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante de que foi designado o 27 DE FEVEREIRO DE 

2019 ÀS 18:00HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005238-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

MARIA IDAILDE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1005238-50.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante de que foi designado o 27 DE FEVEREIRO DE 

2019 ÀS 18:00HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010528-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

EMERSON PHILIP ALVES MENEZES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA NEVES PENNA (EXECUTADO)

WAGNER NEVES PENNA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010528-92.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 10 DE 

OUTUBRO DE 2018 ÀS 13:40HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-21.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAN MARTIM FINK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010147-21.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA 

- EPP REQUERIDO: DIAN MARTIM FINK Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor 

de R$672,00, representada por ordens de serviço. A parte reclamada, 

devidamente citada, não compareceu a audiência de conciliação. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte 

reclamada, eis que não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

citada e intimada, 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 ordens de serviço emitidas 

pela reclamada e juntadas aos autos. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a 

reclamante o valor de R$672,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais a partir do vencimento. 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
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Processo Número: 1006001-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

ERICK FERNANDES BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006001-85.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ERICK FERNANDES 

BRANDAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação pugnando pela 

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 já paga. A reclamada contestou a 

ação, aduzindo a regularidade da cobrança, eis que referente a endereço 

cuja unidade consumidora encontra-se registrada em seu nome, a qual 

não foi adimplida pela parte reclamante. Em impugnação, a parte autora 

informou que embora tenha residido no imóvel cuja unidade consumidora 

gerou a fatura objeto dos autos, não deixou débitos, pois solicitou o 

desligamento da UC em 02/06/2017, tendo a reclamada emitido uma fatura 

paga pagamento, no valor de R$87,78, com vencimento para 06/06/2017, a 

qual foi quitada. Aduziu, ainda, que a data do pedido de desligamento da 

UC é a mesma data da última leitura realizada no imóvel. Sustenta que 

quando da nova leitura em 21/06/2017, não mais se encontrava residindo 

no imóvel, desde 02/06/2017. 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 os débitos discutidos na 

inicial são oriundos do consumo da UC n. 2560965, situada em endereço, 

no qual o autor já foi titular, fato é que o autor comprovou nos autos que, 

em 02/06/2017, solicitou o desligamento da referida UC (Num. 14325613 – 

p. 02), tendo-lhe sido apresentada uma fatura correspondente ao período 

05/2017 a 02/06/2017, no valor de R$87,78, a qual foi quitada em 

08/06/2017 (Num. 14325613 – pag. 05). Outrossim, conforme se vê do 

histórico de contas do cliente juntado no Num. 14325613, pag. 08, quando 

da leitura da fatura no valor de R$33,01, discutida nos autos (07/06/2017), 

já havia sido requerido, pelo autor, o cancelamento da UC, com o 

pagamento dos valores até a data do cancelamento (02/06/2017). 

Ademais, a leitura realizada em 07/06/2017, constatou consumo “0” de 

energia na referida UC (Num. 14325613 – pag. 08). Desta forma, deve ser 

reconhecida como inexistente o débito discutido nos autos. Quanto aos 

danos morais, constata-se que o nome do autor foi negativado em 

decorrência de indébito, consoante fundamentação supra. Porém, 

constata-se que o mesmo possui anotação preexistente à discutida 

nestes autos, conforme se vê no extrato de Num. 10850872, sendo 

indevido, portanto, a condenação da reclamada em danos morais, nos 

termos da Súmula 385 do STJ. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para confirmar a tutela antecipada; 

declarar a inexistência dos débitos discutidos na inicial, cobrados em face 

da reclamante, determinando que a reclamada proceda com a imediata 

baixa dos referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de 

multa, no valor de R$500,00, bem como JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

de indenização por danos morais. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA PINHEIRO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESPUMAS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001279-71.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CELIA MARIA PINHEIRO 

COSTA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, HERVAL 

INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESPUMAS LTDA. Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que se postula indenização por danos morais 

e materiais, alegrando a autora que adquiriu um guarda-roupas, no valor 

de R$ 599,00, porém este veio com diversos defeitos, que não foram 

resolvidos pela reclamada. A requerida, por sua vez, sustenta a perda do 

objeto, tendo em vista que a autora já recebera o estorno do valor da 

mercadoria, bem como a improcedência dos danos morais por ausência de 

violação dos direitos da personalidade, culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, impugnando, ainda, o montante pleiteado na inicial. É o sucinto 

relatório, até porque dispensado nos termos do artigo 38, da Lei n.º 

9099/95. Decido. Inicialmente, constato que, realmente, houve o 

cancelamento da operação, conforme se denota do Num. 14741225 - Pág. 

1, circunstância não impugnada pelo reclamante, apesar de oportunizado 

no Num. 14746628 - Pág. 1. Contudo, tal circunstância não esgota a 

discussão, na exata medida em que o produto foi adquirido de forma 

parcelada ( 10 vezes - Num. 14741225 - Pág. 1), no dia 24 de junho de 

2017, totalizando o valor da operação R$ 874,58, porém o cancelamento 

só ocorreu na data de 20 de dezembro de 2017, portanto, praticamente 

seis meses após a perfectibilização da venda, sendo que o valor do 

cancelamento atingiu apenas o montante de R$ 586,89. Resta, com isso, 

que não só o consumidor ficou sem o produto, ou a restituição do 

montante, pelo período aproximado de 6 meses, como, também, quando 

recebeu o estorno, ainda ocorreu no valor a menor de R$ 287,69. 

Portanto, rechaço a tese da ausência de interesse processual por perda 

de objeto. Por outro lado, constato que a reclamante procurou rapidamente 

o Procon para reclamar da qualidade do produto, sendo que, num primeiro 

momento, foi desenvolvida a tese de que a responsabilidade seria do 

fabricante e não do vendedor - Num. 12223671 - Pág. 29-35, além do que 

foi apresentada a justificativa de que a consumidora teria sido atendida 

com a troca do produto - Num. 12223671 - Pág. 16, teses estas 

incompatíveis com as apresentadas no feito judicial. Além disso, o tempo 

diminuto entre a entrega da mercadoria e a reclamação junto ao Procon, 

confrontado com as fotografias apresentadas no Num. 12223681, levam a 

crer que se tratou de vício pré-existente e não de danos provocados pelo 

próprio consumidor, observação esta que não pode passar despercebida, 

muito menos ser desconsiderada, na forma do artigo 375, do CC. Portanto, 

considerando o longo tempo em que as reclamadas demoraram para 

solucionar a questão, aliás, até hoje não solucionada completamente; e 

considerando que o produto não apresenta valor diminuto, a condenação 

por danos morais sem põe. 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$ 3.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, à 

reclamante, a título de RESTITUIÇÃO DE VALORES, a diferença de R$ 

287,69, devidamente corrigida pelo INPC e com juros desde o desembolso; 

bem como para CONDENAR as reclamadas a pagar, à reclamante, 

solidariamente, a título de DANOS MORAIS, o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), devidamente atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação 

desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a contar 

do evento lesivo (Súmula 54 do STJ). Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, não havendo novos 

requerimentos, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001369-79.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

CAMILA DE ALMEIDA SIMON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LOJAS RENNER (REQUERIDO)

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001369-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CAMILA DE ALMEIDA SIMON 

REQUERIDO: INSTITUTO LOJAS RENNER 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 pertence, no valor de R$ 417,48, eis que 

nega a assinatura do contrato de n.º 003624211020002 É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada 

não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência da relação jurídica 

entre as partes, bem como a validade do débito ora apontado em nome da 

reclamante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual deve ser 

reconhecida como inexistente a relação jurídica entre as partes. Aliás, 

impende pontuar que os documentos apresentados pelo reclamado 

(emissão do cartão - Num. 14866349 - Pág. 1 e solicitação do carão 

Renner - Num. 14866349 - Pág. 2) contém assinaturas totalmente 

divergentes com as assinaturas dos documentos da autora (Num. 

12315739, Num. 12315746 e Num. 12315753), além do que não há prova 

de que a reclamante tenha residido no local objeto do contrato - 

Campinas-SP Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da 

autora foi negativado em decorrência de indébito (Num. 12315766 - Pág. 2 

e Num. 12315773 - Pág. 1), 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. (...). 

(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; considerando 

ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o 

parâmetro da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser o mais justo e 

equânime ao caso, sobretudo porque existente anotações posteriores nos 

órgãos de restrição de crédito - Num. 14866361 - Pág. 1 Posto isso, 

JULGO PARCIALMENTE 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, 

determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa dos 

referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no 

valor de R$500,00, confirmando, com isso, a tutela de urgência deferida - 

Num. 12524961); bem como para CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$3.000,00 (três 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.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001353-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA QUINTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001353-28.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: JESSICA QUINTINO Vistos etc. O 

exequente informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MOURA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002145-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SILVANA MOURA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem por fim ao litígio (Num. 15262438), requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Proceda-se com o cancelamento da audiencia designada nos autos. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

SERGIO ROSSET (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002445-41.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SERGIO ROSSET REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Trata-se de reclamação em que 

requer a condenação da reclamada em danos morais, sob a alegação de 

que teve protestada dívida que não lhe pertence. A reclamada contestou a 

ação, aduzindo que é responsabilidade do proprietário, do possuidor e do 

detentor do domínio útil do imóvel comunicar à Prefeitura Municipal a 

ocorrência de atividades imobiliárias para que se proceda com a 

modificação no cadastro imobiliário. Em impugnação, a parte autora 

sustentou a incapacidade postulatória do assessor jurídico subscritor da 

contestação, bem como ratificou os pedidos iniciais. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 
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9.099/95. Decido. Primeiramente, tratando-se de mera irregularidade forma, 

determino a intimação da parte requerida para juntada do instrumento 

procuratório em nome do assessor jurídico, subscritor da contestação, no 

prazo de 05 dias. No mérito, tenho que o pedido do autor prospera. Isso 

porque, compulsando a matrícula do imóvel juntada no Num. 13145801, se 

constata que a proprietária do referido imóvel sempre foi a Colonizadora 

Feliz. Do mesmo modo, observa-se que o requerido reconheceu, 

administrativamente, o erro na identificação do sujeito passivo do IPTU do 

referido imóvel como sendo o autor, na exata medida em que procedeu 

com as baixas dos débitos em seu nome e o cancelamento do protesto 

(Num. 13145675 – pags. 01 e 02). Desta forma, constata-se que o nome 

da autora foi negativado em decorrência de indébito, consoante 

fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE IPTU – PROTESTO 

DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – ATO 

ILÍCITO CONFIGURADO – DANO PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – 

RECURSO IMPROVIDO.1. O Município responde civilmente pelo erro 

cometido em face do protesto de certidão de dívida ativa de IPTU 

indevidamente lavrado, considerando a insubsistência do registro como 

prestador de serviço.2. Configurado o ato ilícito, nasce para o responsável 

o dever de indenizar os danos dele decorrentes, constituindo 

entendimento consolidado na jurisprudência pátria que os danos morais 

resultantes de protesto indevido de título são presumidos.3. Apelo 

desprovido”. (TJMT. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 31667/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, J. 

10/02/2015, DJE 04/03/2015) 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; considerando 

que houve a baixa administrativa do protesto pela parte reclamada, e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$3.000,00, 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$3.000,00 

(três mil reais), a ser atualizado pelo IPCA-E a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais aplicáveis à caderneta de poupança a partir do evento danoso (398, 

do CC). 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001991-95.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Trata-se de reclamação 

pugnando pela 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 já paga. A 

reclamada contestou a ação, aduzindo que são legítimas as cobranças 

dos débitos ora discutidos, eis que oriundos de juros pelo atraso no 

pagamento das parcelas. 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 os débitos discutidos na 

inicial são oriundos dos juros pelo atraso no pagamento das parcelas, fato 

é que a reclamada não trouxe qualquer prova a comprovar suas 

alegações, ônus o qual lhe incumbia, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

razão pela qual, deve ser reconhecido como inexistente o débito cobrado 

pela reclamada. Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da 

parte autora foi negativado em decorrência de débito indevido, consoante 

fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: 

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS E 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO 

INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência 

do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência. (...)” (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$ 6.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para confirmar a tutela antecipada, declarar a inexistência dos 

débitos discutidos na inicial, cobrados em face da reclamante, 

determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa dos 

referidos débitos, bem como CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001866-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE LAGEMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001866-93.2018.8.11.0040 Reclamante: RICARDO ALEXANDRE 

LAGEMANN 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: 1001797-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001797-61.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANO APARECIDO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Trata-se de 

reclamação pugnando pela declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, em razão de ter sido inscrita em dívida 

ativa que não lhe pertence. A parte reclamada apresentou contestação no 

Num. 12778719, aduzindo que o autor fora legítimo proprietário do imóvel 

discutido nos autos, tendo adquirido o mesmo em junho de 2008 e vendido 

em julho de 2011. Aduz que já houve, administrativamente, a transferência 

dos débitos para o novo proprietário, sustentando, desta forma, a 

inexistência de dano moral, bem como requerendo a condenação do 

reclamante em litigância de má-fé. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Prefacialmente, verifico que não há necessidade de dilação probatória, 

com oitivas de testemunhas e depoimento pessoal, no presente feito, eis 

que aplica-se ao caso o disposto no art. 354; c/c 487, III, “a”, do NCPC. 

Compulsando a contestação, verifica-se que a parte reclamada 

reconheceu como inexistente o débito inscrito em dívida ativa em face do 

autor, tanto que já procedeu, administrativamente, com a transferência dos 

débitos para o novo proprietário do imóvel (Num. 12778771). No que toca à 

repetição do indébito e aos danos morais, fato é que o reclamado 

comprovou nos autos que o autor foi legítimo proprietário do imóvel 

discutido nos autos, tendo adquirido em junho/2008 e vendido em 

julho/2011 (Num. 12778748), ao contrário do informado por ele na inicial, 

sendo que, nos termos dos arts. 45, §2º e 50, §1º, ambos da Lei Municipal 

n. 2.284/13, incumbia ao autor e ao novo proprietário comunicar o ente 

público da mudança da propriedade, o que não fizeram, eis que não 

constam quaisquer provas nos autos nesse sentido, não havendo que se 

falar, desta forma, em cobrança indevida e danos morais, eis que, quando 

da constituição da dívida, legítima era a cobrança em face do autor, haja 

vista que a comunicação da venda somente foi encaminhada em 

16/04/2018 (Num. 12778771 – pag. 02). Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I e III, “a”, do NCPC, tão somente a fim 

de reconhecer como inexigível o crédito tributário discutido nos autos, 

cobrado em face do autor, bem como julgar IMPROCEDENTES os pedidos 

de repetição de indébito e indenização por dano moral. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

MARIA DOMINGAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001496-17.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DOMINGAS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. 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, embora jamais tenha residido no endereço Rua 

Nova Ubiratã nº. 158, centro, na cidade de Sorriso-MT, teve seu nome 

inscrito no serviço de Proteção ao Crédito -SCPC, pela Requerida, em 

razão do inadimplemento de 02 (duas) faturas relacionadas ao citado 

endereço, a primeira fatura no valor de R$ 187,84, com vencimento em 

30.05.2016, de nº. 150006908, e a segunda no valor de R$ 87,78, com 

vencimento em 28.05.2012, de nº. 3987894, estando a segunda, inclusive, 

prescrita. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifica-se que a reclamada não se desincumbiu do seu ônus de provar a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como a validade do 

débito ora apontado em nome da reclamante, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, razão pela qual deve ser reconhecida como inexistente a relação 

jurídica entre as partes. Aliás, impende pontuar que as telas de Num. 

14858170 - Pág. 1, Num. 14858182 - Pág. 3, Num. 14858182 - Pág. 4, bom 

como as anexadas à peça defensiva, não são suficientes para comprovar 

a contratação, sobretudo se não anexado qualquer contrato, gravação ou 

mesmo prova idônea a comprovar a contratação Quanto aos danos 

morais, constata-se que o nome da autora foi negativado em decorrência 

de indébito (Num. 12401997 - Pág. 1) 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. (...). 

(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; considerando 

ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o 

parâmetro da indenização em R$ 6.000,00, que entendo ser o mais justo e 

equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS 

NA INICIAL, confirmando a liminar deferida - Num. 12526088 e devidamente 

cumprida - Num. 13408615 - Pág. 1 e Num. 13408617 - Pág. 1; bem como 

para CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de DANOS 

MORAIS, o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), 

e acrescido de juros legais, a 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001504-91.2018.8.11.0040 Reclamante: ALLINE DOS SANTOS PEREIRA 

Reclamado: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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: 1001575-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

EDSON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERMAC ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 
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1001575-93.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDSON DE ALMEIDA 

REQUERIDO: SERMAC ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS LTDA. - ME 

Vistos etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO em que se busca a devolução dos 

valores pagos em consórcio, devidamente corrigidos. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que 

não compareceu à audiência de conciliação (Num. 14759242 - Pág. 1), 

apesar de citado e intimado (Num. 14570275 - Pág. 1), nos termos do 

artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, até mesmo porque a questão já é pacífica na jurisprudência 

dos Tribunais. No que tange a discussão a respeito da devolução ser 

imediata ou após o 30º dia do encerramento do grupo, a jurisprudência do 

STJ e do TJMT são seguras no sentido de que esta deve ocorrer apenas 

após o 30º dia do encerramento, delimitando, ainda, os descontos que 

podem ocorrer na restituição. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O 

ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado 

desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 

1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE PAGAMENTO 

DE CONSÓRCIO - CONSORCIADO DESISTENTE - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO 

IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS ANTES DA DESISTÊNCIA - 

IMPROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DEVIDA APENAS 30 DIAS APÓS O 

ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL CORRIGIDA 

MONETARIAMENTE A PARTIR DO PAGAMENTO DE CADA PARCELA E 

COM JUROS DE MORA CONTADOS APÓS O PRAZO PREVISTO PARA O 

ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA 

CONTRATUAL – PERCENTUAIS CONTRATUAIS ELEVADOS - REDUÇÃO 

PARA 10% E 2% RESPECTIVAMENTE - OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 51, IV 

E 52, §1°, CDC E ART. 42 DO DECRETO 70.951/72 - TAXA DE ADESÃO - 

AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A SE TRATAR DA PRIMEIRA PARCELA 

DO CONSÓRCIO - RETENÇÃO DEVIDA PELA ADMINISTRADORA – 

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEMANDANTE BENEFICIADO 

PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ISENÇÃO - 

NÃO-CARACTERIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO ART. 12 DA LEI N° 

1.060/50 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT – 6ª C. Cível - Ap. Civ. nº 1475/2007 - 

CLASSE II - 20 – Capital – Rel. Des. José Jurandir de Lima. J. 16-5-2007). 

Com isso, havendo posicionamento pacificado, deixo de tecer maiores 

comentários a respeito, justificando apenas a restituição após o referido 

prazo uma vez que os demais consorciados não podem sofrer prejuízos 

em razão da desistência unilateral do requerente. Nesta senda, permite-se 

o desconto da taxa de administração e seguro, devidamente contratados, 

cabendo apenas a revisão do valor contratado a taxa de administração ao 

patamar de 10%, nos termos do artigo 42 do Dec. 70.951/72, uma vez que 

valores superiores a tal patamar são abusivos (art. 51, inc. IV, do CDC). 

Permite-se, de igual forma, o desconto da multa contratual por eventuais 

prejuízos causados pelo requerente ao grupo, limitada ao percentual de 

2%, nos termos do artigo 52, § 1º, da lei 8.078/90. Por fim, os valores 

devem ser devidamente atualizados monetariamente a partir de cada 

pagamento, consoante Súmula 35 do STJ; incidindo, ainda, juros de mora 

após o 30º dia do encerramento do grupo. Posto isso, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC, CONDENADO a reclamada a restituir ao reclamante os valores 

pagos em consórcio, devidamente corrigidos pelo INPC desde o efetivo 

desembolso e com juros legais após o 30º dia do encerramento do grupo, 

abatidos os valores recebidos a título de taxa de administração, limitada a 

10% do montante pago (artigo 42 do Dec. 70.951/72), seguro e cláusula 

penal em 2% (52, § 1º, da lei 8.078/90). 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 181597 Nr: 10038-75.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA, 

FERNANDO DOS SANTOS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Apresentada a defesa preliminar, sem matéria preliminar, nos termos do 

art. 55, §4º, Lei nº 11.343/2006 e estando a denúncia conforme com os 

critérios do art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, 

CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da 

culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24 de outubro de 

2018, às 14h00m.

 Defiro os pedidos formulados pela DPE de item “a” e “b” de fls. 72v e 

89/89v.

Intime-se e/ou requisitem-se as testemunhas elencadas em fl. 52. 

Expeça-se Carta Precatória para oitiva daquelas que não residem nesta 

Comarca, se for o caso.

 Intimem-se e/ou requisitem-se os denunciados.

 Cientifique o MP e a DPE.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 116760 Nr: 7689-07.2014.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CACHONE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. CELIO REIS DE OLIVEIRA, PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS ACERCA DO 

CÁLCULO DA PENA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 100495 Nr: 3257-76.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY ROBERTO SIQUEIRA DA COSTA 

PAREDE, CELIA MATIAS TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. SHARLON WILIAN SCHMIDT, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL INFORME NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DE 

SEUS ASSISTIDOS RONEY E CELIA, A FIM DE SEREM INTIMADOS ACERCA 

DA R. SENTENÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 82024 Nr: 887-95.2011.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURENIO RICARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. ANTONIO LENOAR MARTINS, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS, 

ACERCA DO CÁLCULO DA PENA.
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Por ser verdade dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 132199 Nr: 6486-73.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON ANDRÉ DA SILVA WEIZENMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 101/102 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e Defesa e interrogatório do réu para o dia 31 

de outubro de 2018, às 16h00m.

Intime-se o acusado e a Ilustre Defensora Pública.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 07. 

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.: 153708 Nr: 5705-17.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR HENRIQUE GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265

 Vistos etc.

Considerando o teor o teor do Oficio nº 127/2018- MP/1ªPJCRIM em anexo, 

redesigno audiência de fls. 79 para o dia 29 de outubro de 2018, às 16:30 

horas.

Intime-se o acusado e requisitem-se as testemunhas PM’s.

Vistas ao MPE para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da 

não localização da testemunha Vitor Hugo, valendo-se o silêncio como 

desistência.

Apresentado o endereço, intime-o.

Intme-se a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 151578 Nr: 4852-08.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 Vistos etc.

Considerando o teor o teor do Oficio nº 127/2018- MP/1ªPJCRIM em anexo, 

redesigno audiência de fls.167 para o dia 29 de outubro de 2018, às 16:00 

horas.

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas PM’s.

 Intimem-se as partes, o acusado por precatória.

 Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154363 Nr: 6028-22.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou fé, quanto a TEMPESTIVIDADE do recurso em sentido 

estrito ofertado pela defesa a fl. 302. Assim, IMPULSIONO o presente para 

apresentação das razões, no prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 066/2018/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

CONSIDERANDO o teor do Ofício oriundo do Cartório de Registro Civil do 

Distrito de São Jorge que noticia a interdição da ponte sobre o Rio 

Formoso que liga o distrito a cidade de Tangará da Serra;RESOLVE: Art. 

1º. Retificar o art. 1º da Portaria n. 057/2018/DF para constar a data de 29 

de agosto de 2018 às 14h para correição no Cartório do Distrito de São 

Jorge, mantendo-se inalterada as demais determinações.

Art. 2º - Cumpra-se, remetendo-se cópia da presente ao Corregedor Geral 

da Justiça, à Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Tangará da 

Serra, Ministério Público e Defensoria Pública, afixando-se, ainda cópia no 

átrio do Fórum, para conhecimento público.

Tangará da Serra, 28 de agosto de 2018.FLÁVIO MALDONADO DE 

BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro

Informação

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2018 ACORDO DE COOPERAÇAO QUE 

ENTE SI CELEBRAM O FORO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - 

MT E CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA.O FORO DA COMARCA de 

TANGARÁ DA SERRA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. 

Tancredo Neves, nº 1.220-N, Jardim Mirante, Tangará da Serra-MT, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.117.081/0001-04, neste ato representado 

pelo seu Diretor, Juiz de Direito Flávio Maldonado de Barros, brasileiro, 

inscrito no CPF nº 893.777.531-04, residente e domiciliado nesta comarca 

de Tangará da Serra, e do outro lado o CENTRO DE DETENÇÃO 

PROVISÓRIA, sediada a Av. Brasil nº 2350 N , Bairro Jardim Europa, em 

Tangará da Serra – MT, inscrita no CNPJ sob o nº 03.507.415/0020-07, 

doravante denominada simplesmente CDP, neste ato, representado pelo 

Diretor Geral Valdinei Parizzi, brasileiro, funcionário público, inscrito no 

CPF nº 687.203.602-82, residente e domiciliado na cidade de Tangará da 

Serra, resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, 

conforme Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) e art. 116 da Lei n. 

8.666/, mediante as cláusulas e condições seguintes. Cláusula Primeira – 

OBJETIVO O presente acordo tem por objeto estabelecer as bases gerais 

de cooperação técnica e operacional voltada para o desenvolvimento das 

atividades de interesse do Centro de Detenção Provisória mediante a 

prestação de serviço de mão de obra carcerária para melhoria da 

estrutura física do prédio do Fórum da comarca de Tangará da 

Serra.Cláusula Segunda – DA FORMA DE EXECUÇÃO As adaptações e 

reformas no prédio do Fórum desta comarca serão executadas pelos 

internos do Centro de Detenção Provisória acordadas conforme as ações 

descritas na Cláusula Terceira e não haverá repasse de qualquer verba 

entre as partes para execução do presente Termo de Cooperação. 

Cláusula Terceira – DAS OBRIGAÇÕES Os signatários do presente 

Acordo de Cooperação comprometem-se a desenvolver as ações abaixo 

descritas:a) DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE TANGARÁ DA 

SERRA I – Selecionar e informar os nomes dos reeducandos aptos a 

prestarão serviços no prédio do Fórum. II - Promover a organização 

administrativa do transporte e alimentação dos internos.III – Realizar o 

transporte dos internos em dia e hora previamente combinados.IV – 

Efetuar a fiscalização dos internos enquanto permanecerem no prédio do 

Fórum.V – Informar mensalmente à Vara de Execuções Penais onde 

tramita o executivo do reeducando planilha contendo nome e frequência 

na atividade laboral para efeito de remição. b) DO FORO DA COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA I – Promover a organização administrativa dos 
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serviços objeto deste Acordo. II – Indicar a data e horário da prestação 

dos serviços com antecedência mínima de um dia. III -Disponibilizar o 

material necessário para o desenvolvimento do trabalho. IV – Responder 

por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções 

dos serviços.V – Facilitar por todos os meios o exercício das funções 

permitindo acesso às instalações do prédio do Fórum. VI – Prestar 

informações relativas ao prédio visando a melhor execução dos 

serviços.VII - Acompanhar e fiscalizar as atividades decorrentes do 

presente acordo. Cláusula Quarta – DAS MODIFICAÇÕES Os signatários, 

de comum acordo e tendo em vista a conveniência e interesse pertinentes, 

poderão modificar os termos do presente Acordo de Cooperação, desde 

que mantido o seu objeto e respeitada à legislação em vigor.Cláusula 

Quinta – DA VIGÊNCIA O presente protocolo entrará em vigor a partir da 

data de sua assinatura e terá vigência de 01 anos.Parágrafo Único: 

Havendo interesse das Instituições Signatárias, poderá o presente Acordo 

ser prorrogado por período além do estipulado nesta Cláusula, devendo 

constar em termo próprio.

Cláusula Sexta – DOS CASOS OMISSOS Os casos omissos e as dúvidas 

que se originarem em virtude do presente Acordo, serão dirimidos pelos 

signatários mediante termo específico, se necessário, ou conforme 

disposto na legislação aplicável.E por estarem de pleno acordo com as 

cláusulas e condições acima estabelecidas, firma o presente Acordo de 

Cooperação em 02 vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 

abaixo subscritas.Tangará da Serra, 04 de setembro de 2018.FLÁVIO 

MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro

VALDINEI PARIZZI Diretor Geral do CDP.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197074 Nr: 12486-44.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 65, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289825 Nr: 16929-33.2018.811.0055

 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: JOSÉ MARTINEZ GARCIA, EDER MARTINEZ GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente 

para determinar à parte demandada que forneça à parte autora o serviço 

de “home care”, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no importe 

de R$ 1.000,00.INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

promova o aditamento da petição inicial, nos termos do artigo 303, § 1º, 

inciso I, do CPC, sob pena de extinção, nos termos do seu § 2°.DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 11 de novembro de 2018, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica 

ao talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o 

prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura 

das partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC. No mais, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência.Pelo adiantado da hora (20h) e a urgência do caso, 

SERVE CÓPIA DA PRESENTE como mandado. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229802 Nr: 18293-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS 

EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTALL NUTRIÇÃO ANIMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 105 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139518 Nr: 10003-80.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 360 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, informando endereço atualizado do autor para intimação 

pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263190 Nr: 27090-39.2017.811.0055

 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: CRISTIANE SATTLER GHISI, LEANDRO LEOPOLDO 

LAUX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

MANOEL BATISTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - OAB:25.175/MT, 

Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 708/724 foi oferecida 

tempestivamente pelo requerido MANOEL BATISTA DOS SANTOS. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para impugná-la, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240454 Nr: 8384-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->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: IVALDO ALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, SIRLEI MORASKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281635 Nr: 10345-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 29 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 187387 Nr: 4531-59.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZIMEIRE VIEIRA CAMARGO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 153 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 440,00 

(Quatrocentos e Quarenta Reais), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Manoel Reis Cangussu Ribeiro, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140 Nr: 392-65.1995.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Planta Comercial e Industrial Agropecuaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOAQUIM MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDINELMA SANTOS - 

OAB:3115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223966 Nr: 13337-49.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 78, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214960 Nr: 5987-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO DIAVAN NETO - 

OAB:6450/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

informação de fl. 795-verso, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273198 Nr: 3600-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON CASSIO WIEGERT, CARLOS 

ALBERTO PASQUINI, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MARCELO 

MACHADO DIAS, MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS, Marcelo Campos 

Martins, RURAL ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para que, no prazo de cinco dias, compareçam 

nesta Secretaria e retirem a certidão premonitória de fl. 59, cuja via original 

encontra-se na contra-capa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197889 Nr: 13060-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRAPLANAGEM ITÁLIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ROBERTO RINCO PEREZ, ADRIANA 

PAULA VIEIRA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOHAN FUCHS SELLE - 

OAB:17164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Gerusa Ascoli Grespan - OAB:20242, Mauricio 

Montagner - OAB:20670/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora dos termos da certidão da Coordenadoria Administrativa de fl. 

134, devendo a parte autora providenciar o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 
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do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de 

que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226219 Nr: 15198-70.2016.811.0055

 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): FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

 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:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 106 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 475,00 

(Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Maurildes Silva Carvalho, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 238856 Nr: 6276-06.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OKAY ALINE D. RODRIGUES 08706504941 

COMPRE COM SEGURANÇA SC, OFERTAS OKAY COMERCIO VAREJISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da 

parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar nos autos da carta 

precatória distribuída para 1ª Vara da comarca de São João Batista/SC, 

sob o nº 0001043-10.2018.8.24.0062, nos termos da certidão de fl. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273856 Nr: 4163-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETA CATARINA CALETTI DEON, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fl. 100.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104814 Nr: 3581-94.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO RODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO BORTOLUCCI, MARIA HELENA 

SOTTA BORTOLUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS RODER DE PAULA - 

OAB:23934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, Regiane Luzia Welter - OAB:10690

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de cientificar os advogados 

das partes de que foi lavrado termo de penhora às fls. 110, para que se 

manifestem e requeiram o que de direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197318 Nr: 12647-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA DIAS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 92, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4333 Nr: 16-84.1992.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SERRA TANGARÁ LTDA, JOSÉ 

DANIEL ROSSI VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Girardelli Vilela - 

OAB:266554 SP, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383/B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 609, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 610/612, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285502 Nr: 13454-69.2018.811.0055

 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: LUCIVANIA JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSOEFERSON MARCONDES DE SOUZA, 

GAMA HOME CENTER LTDA ME, BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de outubro de 2018, às 

15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a capa dos autos e a distribuição, para que passe a constar 

como valor da causa: R$ 329.555,84.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196487 Nr: 12065-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTON PEREZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 83, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283884 Nr: 12195-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA APARECIDA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 20-verso, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) 

dias para que a parte autora comprove a mora do devedor, como 

determinado à fl. 18-verso.

No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a capa dos autos e a distribuição, para que passe a constar 

como valor da causa: R$ 14.906,66.

INTIME-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286536 Nr: 14348-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGPB, WFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por Telma Gomes Pinheiro Brito e Wanderlei 

Franco Brito, bem como o acordo entabulado entre as partes acerca da 

partilha de bens, acostado às fls. 04/07.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Araputanga/MT (fl. 10), para que proceda com a competente averbação.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Telma Gomes 

Pinheiro.

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

Expeça-se o competente Formal de Partilha.

 Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174064 Nr: 15887-85.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRP, PSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLP, EDARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o petitório retro, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias, para a 

juntada de documentos, conforme já determinado.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278074 Nr: 7458-90.2018.811.0055

 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: IDSF, JMFL, NLF, CTF, JCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo rito do arrolamento sumário proposta 

por Ilda da Silveira Falcão e outros em relação aos bens deixados pelo 

falecido Arlindo Falcão.

Com a inicial foram juntados atestado de óbito e documentos pessoais do 

de cujus, documentos pessoais da viúva meeira e de todos os herdeiros, 

bem como dos respectivos instrumentos de procuração (fls. 10/33), cópia 

autenticada e atualizada da matrícula do imóvel objeto da partilha e ainda 

das certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, 

Municipal e Estadual (fls. 35/46).

Por fim, aportado aos autos a certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança (fls. 49/50).

Diante dos documentos apresentados vejo que a homologação do feito é 

medida que se impõe.

Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659, do 

CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha 

de fls. 04/08, relativa aos bens deixados pelo falecimento da Sr. Arlindo 

Falcão, atribuindo a meação e aos herdeiros os seus respectivos 

quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que 

faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha, 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos termos do 

artigo 659, § 2º do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para o devido lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura 

incidentes, nos termos do § 2º, do artigo 662, do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275997 Nr: 5674-78.2018.811.0055

 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: TCDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 
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OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório retro, DEFIRO o prazo de 60 (sessenta) dias, 

para a juntada de documentos, conforme já determinado.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273790 Nr: 4119-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BJMDAS, DMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo, para a parte autora, através de seu advogado, manifestar das 

certidões de fls.33 e 37, apesar de estar devidamente intimada para o ato, 

fls.34 e 38. Assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.217 da CNGCJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte autora 

através de sua advogada, bem como, seja intimada pessoalmente a parte 

autora, para dar prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272831 Nr: 3315-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCSDS, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVDS, EARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfico ainda, que decorreu o prazo, para a parte autora, manifestar do 

despacho de fl.27. apesar de estar devidamente intimado para o ato, fl.29, 

através de seu advogado. Assim sendo, impulsiono os autos para que 

seja intimado o advogado da parte autora, bem como, seja intimada 

pessoalmente a parte autora , para manifestar interesse no 

prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277189 Nr: 6715-80.2018.811.0055

 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: EDSL, SCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, RODRIGO NUNES SOARES DA COSTA - 

OAB:24.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente à fl. 04/08 e 

ainda tendo em vista o parecer ministerial de fl. 20/21, HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes, referente a dissolução da união estável, guarda e pagamento de 

alimentos.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Everton da Silva Lima e Suely Chaves do Nascimento.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272587 Nr: 3117-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFP, JLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual requerido por Cristina 

Fernandes Pereira e Juliano Luis Borges, bem como o acordo entabulado 

entre as partes acerca da pensão alimentícia, guarda compartilhada e 

partilha de bens.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

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

Custas pela parte requerente. Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252959 Nr: 19174-51.2017.811.0055

 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: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON BRUNO BRIGNONI DE MOURA, PAULO 

RICARDO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente representação para efeito de aplicar ao representado Paulo 

Ricardo Feitosa multa de 03 (três) salários mínimos vigente, atualmente 

correspondente à R$ 2.862,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e dois 

reais) em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Tangará da Serra/MT, a ser depositado na conta corrente 

nº 12.506-7, agência 0804, Banco Sicredi, por infração ao disposto no art. 

81, inciso II do Estatuto da Criança e do Adolescente.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sem custas, nos termos do art. 141, § 2º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e sem honorários.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, proceda-se com o arquivamento dos autos com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278454 Nr: 7752-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI PSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT

 Autos nº: 278454.

Natureza: Ação Civil Pública.

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Requerido: Harri Pscheidt.

Vistos,

Trata-se de ação civil pública de preceito cominatório de obrigação de 

fazer c/c pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de Harri Pscheidt, ambos devidamente qualificados.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 107/112, 

comunicaram a composição de um acordo, por meio do Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), tendo sido requerida a homologação do 

acordo e extinção do feito.

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 remanescentes, se houver, na modalidade pró-rata, em 

conformidade com o §2º do art. 90, do CPC, observando-se a isenção do 

M. Público, com fulcro no art. 91, do CPC.

No mais, oficie-se a Cooperativa de Produção de Materiais Recicláveis de 

Tangará da Serra (Coopertan), cientificando-a da destinação dos 

recursos, juntando ao ofício cópia do acordo entabulado pelas partes às 

fls. 108/112.

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.: 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:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Parque das Mansões, 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.: 278265 Nr: 7615-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON, RODRIGO CALETTI 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 4.734,80 (quatro mil setecentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça DIOGO LUIZ MAZZUTTI, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273696 Nr: 4024-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.360,00 (hum mil, trezentos e 

sessenta reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça MAURILDES SILVA CARVALHO, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281007 Nr: 9805-96.2018.811.0055

 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: R ZANON FRANCHISING Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO 

00776787101, ANDERSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO POLI - OAB:202846, 

OLÍVIA CAROLINA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 301.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 281007.

 Vistos,

 Considerando que não há tempo hábil para promover a citação dos 

requeridos ante a devolução do AR pelo motivo ausente (fls. 104 e fls. 

107), bem como a proximidade da audiência de conciliação, cancelo a 

audiência anteriormente agendada.

 Por conseguinte, permaneçam os autos conclusos para análise do pedido 

de busca do endereço dos requeridos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211239 Nr: 3028-66.2016.811.0055

 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: AEROFITO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO VENTURA, DARLI SEIBERT 

VENTURA, JACS TADEU VENTURA, IOLANDA CASAGRANDE VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 105/110 foi interposto pelos 

requeridos Jacs Tadeu Ventura e Iolanda Casagrande Ventura no prazo 

legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, do CPC, intimo a 

parte autora para contrarrazoar referido recurso, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221206 Nr: 11061-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES TANGARA LTDA ME, 

ZUBEIDE BERTA, WALDIR BERTA, KATIA BERTA

 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: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827

 Certifico que, haja vista a indicação de datas pelo leiloeiro em fl. 100, 

intimo as partes que o primeiro leilão será realizado na data de 6/11/2018, 

às 14h e o segundo na data de 20/11/2018, às 14h.

 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:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória am ser distribuída na Comarca de 

Sapezal-MT.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139412 Nr: 9883-37.2011.811.0055

 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: ILSO MADEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 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 fls. 115/122, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138262 Nr: 8657-94.2011.811.0055

 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: APARECIDO MARCAL DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155238 Nr: 3862-74.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205482 Nr: 19134-40.2015.811.0055

 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: POLIANA NILCEIA FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138568 Nr: 8983-54.2011.811.0055

 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: VERONICA BELEM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO, NEWTON 

FLAVIO FERNANDES TAFURI, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B, MARIA CLAUDIA DE CASTRO 

BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO SIMONE - 

OAB:3937 MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar os requeridos HOSPITAL 

GERAL UNIVERSITÁRIO e NEWTON TAFURI, a manifestarem-se sobre a 

proposta de honorários de fl. 844, no prazo de 05 (cinco) dias.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206433 Nr: 19991-86.2015.811.0055

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VILMA MARIA PIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para as providências de sua alçada, 

no prazo legal, eis que a petição de fl. 87, encontra-se apócrifa.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002104-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FABIO GOMES PEREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINACEIRA SA (IMPETRADO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1002104-67.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: FABIO GOMES PEREIRA IMPETRADO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BV FINACEIRA SA Vistos, 

Cuida-se de mandado de segurança interposto por Fábio Gomes Pereira 

em desfavor de BV Financeira S/A, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe. Sustenta o impetrante que obteve crédito de 

R$40.000,00 através da impetrada para aquisição do veículo VW Amarok 

CD 4X4S placa: QNH2455/GO. Contudo, o impetrante restou impossibilitado 

de proceder à transferência do veículo, ante a existência de restrição 

administrativa de procedimento policial, no qual se apura o crime de 

apropriação indébita. Desse modo, pugna o impetrante que a impetrada 

seja compelida a proceder com o cancelamento do gravame, visto que o 

veículo se encontra integralmente quitado. Os autos vieram-me conclusos. 

É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, concedo ao 

impetrante os 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. Por conseguinte, com a Sistemática do Código de 

Processo Civil, “os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordão” 

(artigo 12, CPC). Todavia, excetuam-se à regra os processos que se 

atentem ao disposto no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil. 

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, nos moldes do 

artigo 12, §2º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Outrossim, como 

ação civil de rito especial, marcado pela sumariedade de seu 

procedimento, o mandando de segurança é o instrumento apropriado para 

proteger “direito líquido e certo”, não havendo espaço para a fase de 

produção probatória nesse rito. Além da exigência de um direito líquido e 

certo são também pressupostos específicos do mandado de segurança o 

ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de 

lesão, devendo referidos pressupostos estarem presentes 

concomitantemente. Contudo, a impetrante BV Financeira S/A não pode 

ser qualificada como autoridade coatora, visto que os serviços prestados 

pela pessoa jurídica em comento não se operam por delegação do Poder 

Público. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu 

artigo 5º, inciso LXIX prevê a impetração do mandado de segurança diante 

de ilegalidade ou abuso de poder cometido por “autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 

Por seu turno, a Lei n.º 12.016/2009 segue a mesma diretriz, sendo 

elucidativo o §1º de seu artigo 1º, vejamos: § 1 Equiparam-se às 

autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de 

partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem 

como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no 

exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito 

a essas atribuições. Ressai do texto legal que no mandado de segurança 

deve obrigatoriamente figurar no polo passivo uma autoridade pública, 

conceito cuja abrangência restou apontada pela própria lei, ou ainda, 

excepcionalmente, pessoa jurídica de direito privado no desempenho de 

função delegada pelo Poder Público. Assim, para ver seu direito líquido e 

certo protegido, o impetrante deve propor a ação mandamental 

observando as condições da ação e os pressupostos processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Nesse sentido é a jurisprudência 

pátria: “É parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de 

segurança a autoridade de entidade de direito público ou de direito 

privado, esta apenas quando no desempenho de funções delegadas” 

(TJMG, Apelação 1.0471.07.080179-3/001. Relator Heloisa Combat, DJ 

18/12/2007) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ATIVIDADE NÃO DELEGADA 

PELO PODER PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS AUSENTES. 

PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sendo a 

agravante pessoa jurídica de direito privado que desempenha atividade 

não decorrente de delegação do Poder Público, resta inviabilizado o seu 

enquadramento como autoridade coatora. A constatação da impropriedade 

do mandado de segurança para a espécie, em que se almeja combater ato 

de pessoa não reputada por lei como autoridade coatora, implica no 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da lei 12.016/09. Ausente um 

dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, a aplicação do efeito translativo dos recursos, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito é medida que 

se impõe. Inteligência dos art. 267, I e VI c/c art. 515, §1º, §2º e §3º e art. 

516 todos do CPC. (TJMG. AI 10024130757396001, Relator Wanderley 

Paiva, Data de julgamento 31/07/2013, 11ª Câmara Cível, data da 

publicação 02/08/2013) Colhe-se da lição doutrinária de José dos Santos 

Carvalho Filho: “Todavia, não será cabível a ação se o ato da pessoa 

privada for de caráter inteiramente privado; nesse caso, o interessado 

deverá recorrer à via judicial adequada”. No caso dos autos, a impetrada 

consiste em pessoa jurídica de direito privado cuja atividade não decorre 

de delegação do Poder Público, não sendo possível enquadrar seus 

serviços como concessão, permissão ou autorização da Administração 

Pública, o que inviabiliza seu enquadramento como autoridade coatora. 

Verificada irregularidades do mandado de segurança para a espécie, em 

que se almeja combater ato de pessoa não reputada por lei como 

autoridade coatora, implica-se no indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 10 da Lei n.º 12.016/2009: Art. 10. A inicial será desde logo 

indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de 

segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o 

prazo legal para a impetração. Nada obsta, porém, que o impetrante se 

valha das vias ordinárias, para buscar o direito que entende violado. Ante 

o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei n.º 12.016/2009 e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

processo, com fulcro no artigo 485, inciso I e IV, do mesmo diploma legal. 

Isento de custas, na forma da lei, e honorários incabíveis na espécie, 

conforme Súmula 512 do STF. Sem reexame necessário, tendo em vista a 

ausência de pressuposto, nos termos da Lei n.º 12.016/2009. Publique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra. Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as cautelas legais. Às providências. Tangará da 

Serra/MT, 3 de setembro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202013 Nr: 16357-82.2015.811.0055

 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: ROMEU JOSE CIOCHETTA, DULCE CHIAMULERA 

CIOCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, EURÍPEDES DE OLIVEIRA EMILIANO - OAB:31322

 Vistos em correição,

Cuida-se de embargos de terceiro ajuizada por Romeu José Ciochetta e 
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Dulce Chiamulera Ciochetta em desfavor de Agro Amazônia Produtos 

Agropecuários Ltda. e Dalgomar Importação e Exportação de Produtos 

Agropecuário Ltda., todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação de fls. 1.336/1.337, as partes KPM Empreendimentos e 

Participações Ltda. (antiga Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.) 

e Romeu José Ciochetta informaram que compuseram acordo nos autos 

em epígrafe, referente aos honorários advocatícios.

Os autos retornaram a esta instância e, posteriormente, vieram-me 

conclusos, com manifestação do requerente quanto ao pagamento integral 

do débito (fl. 1.347).

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Translade-se cópia da sentença, acordão, acordo e da presente decisão 

aos autos n.º 209-94.1995.811.0055 – Código n.º 1487.

Custas e despesas processuais pela embargada KPM Empreendimentos e 

Participações Ltda., consoante sentença de fls. 1185/1186 e 1200/1202, 

mantida pelo acórdão de fls. 1269/1273.

Inexistindo demais requerimentos, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278340 Nr: 7658-97.2018.811.0055

 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: PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA

 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: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655

 Vistos em correição.

A priori, com relação a denunciação à lide do Estado de Mato Grosso, 

vejamos:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA 

ESTRADA - DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A denunciação revela relação processual 

secundária entre o réu denunciante e a parte denunciada, visando garantir 

ao denunciante, no caso de sucumbência, receber do denunciado aquilo 

que pagar e o que teria direito em ação regressiva, sendo que a obrigação 

da parte denunciada decorre da lei ou de contrato entabulado entre as 

partes. 2. No caso dos autos, entendo que não mereça guarida a 

irresignação do agravante, posto que a situação descrita não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 70 do Código de Processo Civil, pois 

não há nos autos qualquer prova de que o Estado de Minas Gerais esteja 

obrigado a ressarcir o recorrente, em ação regressiva, o prejuízo 

decorrente da perda da presente demanda. (TJ-MG - AI: 

10313100267837001 MG , Relator: Sebastião Pereira de Souza, Data de 

Julgamento: 12/06/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013)

Conforme consta do entendimento supra exposto, casos semelhantes ao 

dos autos não comportam a denunciação à lide do Estado, uma vez que 

não há relação contratual ou decorrente da Lei que imponha ao 

denunciado arcar com as possíveis consequências de uma condenação, 

conforme preceito insculpido no inciso II do art. 125 do Código de 

Processo Civil.

Assim, INDEFIRO a denunciação à lide do Estado do Mato Grosso, 

conforme fundamentação apresentada.

No mais, intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as 

provas que pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da 

demanda, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, concluso para saneamento ou eventual julgamento do feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283502 Nr: 11888-85.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI PITROWSKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA SAYURI TAKAHASHI MARCHIORI, 

ORIVALDO MARCHIORI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA - 

OAB:11460-0- OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 [...].Ressalta a embargante que a execução n.º 4626-31.2011.811.0055, 

apensa, foi ajuizada anteriormente a realização da venda dos bens da 

empresa.Desse modo, requer a procedência dos embargos com a 

anulação do processo de execução, ante a inexigibilidade do título, bem 

como a condenação dos embargados em litigância de má-fé.Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 11/51.É o relato necessário.Fundamento e 

decido.Inicialmente, concedo a parte embargante 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.Recebo os 

presentes embargos para processamento, sem efeito suspensivo, 

consoante o artigo 919 do Código de Processo Civil.Intimem-se os 

embargados para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como 

preceituam os artigos 920, inciso I e 431 do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, 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.Cumpra-se, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143894 Nr: 3464-64.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA SOMENZARI DA SILVA, 

BANCO ITAÚ S/A

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

OAB:4729-A/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 [...]apresentados pela requerida concluindo pelo saldo devedor da 

requerente no valor de R$ 37.271,06 (trinta e sete mil, duzentos e setenta 

e um reais e seis centavos).Intimado do novo cálculo, o requerido 

concordou com os valores apurados (fl. 364), todavia a autora quedou-se 

inerte conforme certificado à fl. 368.Após os autos vieram conclusos.É o 

breve relato. Fundamento e Decido.Analisando os autos e a impugnação 

de fl.349/350, tenho que com a apresentação do novo cálculo, as 

irresignações da autora foram integralmente atendidas, sendo afastadas 

as cobranças atinentes à mora, a atualização dos valores, bem como 

compensados os valores já pagos conforme evidenciado em fl. 358.Assim 

e considerando que o novo cálculo apresentado pelo Contador Judicial às 

fls. 356/361 atendeu aos quesitos apresentados pelas partes, reputo 

superada a impugnação de fls. 349/350.Considerando ainda que intimados 

do novo cálculo, o requerido concordou com os valores apresentados e 

que devidamente intimada a autora deixou transcorrer o prazo inerte, 

conforme certificado à fl. 368, de rigor sua homologação.Assim, intime-se 

a instituição financeira requerida para cumprir a integralidade da sentença 

de fls. 154/161, enviando os respectivos boletos à autora o que deverá 

ser comprovado nos autos.Atendidas todas as determinações, nada 

sendo requerido pelas partes, arquive-se o presente feito, nos termos da 

decisão de fl. 335.Cumpra-se.Às providências

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287778 Nr: 15402-46.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO TADAO SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO IZAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - OAB:22096/O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de notificação judicial, prevista no artigo 726 e 

seguintes do CPC em que Osvaldo Tadao Sato requer seja expedido 

mandado para o requerido Mauricio Izaias da Silva.

Considerando o atendimento dos requisitos legais e com fundamento nos 

artigos 726 e seguintes, do Código de Processo Civil, defiro a notificação 

requerida.

Expeça-se o mandado de notificação ao requerido nos termos da inicial de 

fls. 04/05, para tomar ciência do interesse do autor na venda do imóvel, 

bem como para, querendo, exerça seu direito de preferência, no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme preceitua os artigos 27 e 28 da Lei nº 8.245/91, 

entregando-se ao notificado cópia da petição inicial.

Feita a intimação, certifique-se e, decorridas 48 (quarenta e oito) horas, 

entregue ao requerente os autos, independentemente de translado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281988 Nr: 10626-03.2018.811.0055

 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: FABIANA RODRIGUES, EDUARDO FREITAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT

 [...]Como é sabido, os bens de família são impenhoráveis, por força da lei 

8.009/90, com salva exceções, que via de regra estão ligadas às dívidas 

decorrentes do próprio imóvel.Compulsando os autos, verifico que a 

consolidação da propriedade do imóvel pela embargada se deu em razão 

do inadimplemento de financiamento com garantia fiduciária recaída sob o 

imóvel alvo da imissão nos autos principais, contraído pelos ascendentes 

dos embargantes. Desta forma, em análise preliminar, o que não exclui a 

análise mais profunda sobre o tema, reputo ser aplicável a presente 

relação jurídica a exceção da inalienabilidade do bem de família, disposta 

no inciso V do art. 3º da Lei nº 8009/90, vejamos:Art. 3º A 

impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, 

fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

[...]V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia 

real pelo casal ou pela entidade familiar;[...]Assim, ante a ausência de 

verossimilhança das alegações dos embargantes, uma vez que não 

vislumbro a incidência de impenhorabilidade sob o imóvel em razão da 

alienação por garantia fiduciária, indefiro o pedido de tutela de urgência. 

Cite-se o embargado para que, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 679 do Código de Processo 

Civil.Certifique-se nos autos principais o teor desta decisão.Intimem-se e 

se cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278690 Nr: 7994-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MATIAS FILHO SUPERMERCADO 

BOM LAR EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Reitere-se a intimação do exequente para efetuar o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias, bem como os emolumentos de distribuição 

conforme certificado à fl. 28 pela Contadoria Judicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Sanadas as pendências ou decorrido o prazo in albis, voltem-me para 

análise do pedido.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 65530 Nr: 7026-57.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST FOMENTO MERCANTIL LTDA, JOSÉ LUIZ 

BAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, 

GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851-E, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B, JOAO BATISTA DE 

MENEZES - OAB:6943, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Vistos em correição.

Defiro o translado dos documentos de fls. 565/579 para os autos do 

cumprimento de sentença (cód. 231326), devendo para tanto, serem 

substituídos por cópia nos autos.

 Feita tal diligência, nada mais sendo requerido pelas partes, arquivem-se 

os autos, nos termos do já determinado à fl. 580.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203936 Nr: 17892-46.2015.811.0055

 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: CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos em correição,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122264 Nr: 1329-50.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO TEIXEIRA BELAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN MARCELO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Vistos em correição.

Não obstante a ausência de irresignação do executado, com fulcro nos 

princípios da cooperação de menor onerosidade, verifica-se a utilização 

de capitalização de juros nos cálculos elaborados pelo Contador Judicial 

às fls. 94 e 110/v, ou seja, os juros da planilha de fl. 94/v do débito 

remanescente foram calculados sobre os juros da planilha de fl. 62, que 

também já havia calculados juros sobre os juros aplicados na planilha 

exordial à fl. 15.
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Desse modo, remetam-se os autos novamente à Contadoria para que 

retifique os cálculos, subtraindo-se os valores penhorados (fl. 87, 88, 406 

e 407), bem como expurgando a capitalização dos juros.

Com a nova apresentação do cálculo, intimem-se as partes e em seguida 

renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193538 Nr: 9727-10.2015.811.0055

 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: WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos em correição,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 190042 Nr: 6710-63.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS EGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos em correição,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 133933 Nr: 3945-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON ACCO, ALBERTO LUIZ ACCO, 

JUCIRLEI DE CONTO ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - OAB:OAB/MT: 

15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Vistos,

Indefiro o pedido de suspensão do feito, ante a ausência de comprovação 

de recebimento do recurso de apelação com efeito suspensivo, nos 

termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277650 Nr: 7138-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG TRANSPORTES RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 Vistos em correição,

Intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 No mesmo prazo, a requerida deverá manifestar-se quanto aos 

documentos juntados pelo autor em sede de impugnação (fl.122/143).

Após, concluso para saneamento ou eventual julgamento do feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147046 Nr: 6803-31.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Gracielli de Oliveira 

Gallego em face de Banco Bradesco S/A, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Instadas as partes para se manifestarem sobre o cálculo do contador 

judicial (fl.88/89), ambas concordaram com a apuração dos valores (fls. 

96 e 97).

Intimadas as partes após o levantamento dos alvarás (100/101), ambas 

permaneceram silentes conforme certificado às fls. 105/106.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

O feito comporta imediato julgamento, visto que foi satisfeita a obrigação 

pelo executado, fato que reflete na extinção da ação.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233234 Nr: 22107-31.2016.811.0055

 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: LILIANE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO 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: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 [...]Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pela requerente para o fim de declarar a inexistência da dívida 

no valor de R$ 519,79, vencida em 22/11/2018, que ensejou a negativação 

do nome da autora, confirmando os efeitos da liminar; bem como 

determinar que a requerida indenize a parte autora, a título de danos 

morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos da 
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fundamentação acima e por tudo mais que dos autos consta.O valor 

deverá ser corrigido pelo INPC, a contar da data da presente sentença 

(Súmula 362), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual 

previsto pelo artigo 406 do Código civil, a partir do evento danoso (Súmula 

54 STJ).Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono 

da requerente, os quais estabeleço em 10% do valor da causa conforme 

arbitrado nesta sentença.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Com o 

transito em julgado, arquive-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204796 Nr: 18619-05.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERCIO BENDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Posto isso, confirmo a liminar deferida e ACOLHO a pretensão da parte 

autora e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na 

exordial, razão porque CONDENO a demandada Ford Motor Company 

Brasil Ltda, a restituir ao autor o montante equivalente a R$ 130.000,00 

(cento e trinta mil reais), incidindo juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo pagamento, 

conforme indicado na nota fiscal de fl. 23. Consignando-se que os valores 

a serem restituídos devem ser depositados em Juízo, ficando a liberação 

dos mesmos condicionada a comprovação da restituição do veículo à 

requerida Ford.Ainda, CONDENO as partes demandadas, de forma 

solidária, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.Por fim, CONDENO as partes demandadas, também de forma 

solidária, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor da condenação.Em consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, 

do CPC.Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

cautelas de estilo.P.R.I.C. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265924 Nr: 29104-93.2017.811.0055

 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: ALESSANDRO RODOLFO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO 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: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 [..] Assim, por tais fundamentos, rejeito as preliminares suscitadas pelo 

requerido em sede de contestação.Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação.As partes são 

capazes e estão representadas, e não havendo prejudiciais de mérito a 

serem analisadas, declaro saneado o processo. Fixo como pontos 

controvertidos da demanda: a) licitude ou não na contratação; b) 

responsabilidade da empresa requerida por eventual falha na prestação 

do serviço; e c) ocorrência de dano moral indenizável.Considerando a 

natureza da demanda, reputo necessária a produção de prova pericial 

grafotécnica.Para tanto, nomeio a Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda. 

que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de 

compromisso.Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

ficando as partes cientes de que os contatos profissionais, o currículo e a 

documentação do perito se encontram em prontuário disponível para 

consulta em cartório. Havendo escusa, retornem os autos conclusos para 

nova nomeação de perito. Se ocorrer oposição quanto ao valor da 

proposta de honorários, intime-se o perito para que se manifeste a 

respeito em cinco dias, tornando os autos conclusos a seguir para 

arbitramento. Caso não haja oposição ao valor dos honorários, homologo 

desde logo o valor da proposta, fixando a quantia no montante 

apresentado pelo perito.Considerando-se que o feito trata de matéria 

amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, mantenho invertido o 

ônus da prova por ser o autor a parte mais frágil da relação contratual. 

Como regra, determino que a requerida arque com os valores 

concernentes aos honorários periciais.[...] Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134922 Nr: 5048-06.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PRADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de execução ajuizada por Fundo de Investimento em 

Direito Creditórios não-Pradronizados PCG- Brasil Multicarteira em face de 

Antonio Carlos Gonçalves, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação à fl. 165 postula a parte autora pela desistência da ação, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Deixo de proceder o levantamento da restrição do veículo perante o 

sistema Renajud, visto que não foi realizada qualquer constrição nesse 

sentido.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 166504 Nr: 6043-14.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENI SALUTE NUERNBERG GOIS, JAILSON 

GOIS

 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: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, DARLENE KATIA FOGLIATTO GOUVEIA - 

OAB:12.106/MT

 Assim, pela patente inadmissibilidade dos termos da impugnação, indefiro 

o pedido de extinção, reconhecendo a legitimidade da executada Zeni 

Salute Nuernberg para figurar no polo passivo do presente 

feito.Considerando-se a expressa manifestação do exequente pela 

penhora do veículo MERCEDES BENZ/1944 S 4X2, ano/modelo 2004/2005, 

placa LRE 0490, lavre-se por termo nos autos a penhora do veículo 

indicado (fl. 177/v) (artigo 845, §1º, CPC), devendo o exequente realizar a 
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avaliação do veículo pela tabela FIPE, ou manifestar sobre o interesse de 

realização da avaliação por Oficial de Justiça.Procedo ainda neste ato a 

inserção de restrição de penhora no bem junto ao Sistema Renajud, 

conforme extrato em anexo.Formalizada a penhora, intime-se a parte 

executada nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, devendo 

ser intimado pessoalmente, se não houver constituído advogado nos autos 

(§2º).Manifestando a parte executada, abra-se vista ao exequente para, 

querendo, apresentar resposta, no prazo de 15(quinze) dias. Na 

oportunidade deverá indicar a localização do bem.Apresentada a 

avaliação, intimem-se os executados para manifestação, no prazo 

legal.Sendo requerido pedido de avaliação via Oficial de Justiça 

,expeça-se desde já o mandado de avaliação e em seguida oportunize-se 

manifestação das partes, no prazo legal.Transcorrido o prazo sem 

qualquer manifestação das partes, intime-se o exequente para que 

manifeste seu interesse na adjudicação e remoção do bem, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e seguintes do Código de 

Processo Civil.No mesmo prazo supra, caso não tenha interesse na 

adjudicação, deverá o exequente se manifestar nos termos do artigo 880, 

do CPC, e caso pugne pela realização da alienação por leiloeiro, deverá 

indicar leiloeiro para a realização da hasta pública, caso queira, nos 

termos do artigo 883, do CPC.Consigno que na ausência de indicação de 

leiloeiro público, caberá a este Juízo a nomeação de 

profissional.Cumpridas com as diligências supra, conclusos para fixação 

dos parâmetros nos termos do artigo 880, §1º, e 885, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284175 Nr: 12403-23.2018.811.0055

 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: KELVIN SHIN ITI KABEYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO 

SOUZA SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil c/c artigo 2º da Lei 6.858/80 e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Custas e despesas pela parte autora.Publique-se, registre-se, 

intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com 

as cautelas legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255327 Nr: 20922-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇO DE GUINCHO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, com fulcro no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, defiro a 

conversão pleiteada pelo requerente, ficando expressamente revogada a 

liminar de busca e apreensão de fls. 36 e, por conseguinte, procedido o 

levantamento da restrição veicular de fl. 37.Assim, primeiramente 

determino que seja retificada a distribuição e a autuação do feito.Em 

seguida, em conformidade com a redação dada ao artigo 829 do Código de 

Processo Civil, determino que o executado seja citado, para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, contados a partir da 

citação.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 de tais atos, intimando na 

mesma oportunidade, o executado, sendo que a intimação far-se-á na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada 

pessoalmente.Não sendo o executado localizado para ser citado, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar as partes 

devedoras duas vezes em dias distintos; não os encontrando, certificará 

o ocorrido, citando-a por hora certa, nos termos do artigo 830, §1º, do 

CPC.Por fim, em respeito ao disposto no artigo 827 do Código de Processo 

Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida, sendo 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esta verba 

honorária será reduzida pela metade.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283014 Nr: 11538-97.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA RIBEIRO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR DOS SANTOS REIS - 

OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Adhemar Carlos 

Rodrigues Cruzado em desfavor de Benedita Ribeiro dos Reis, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Inicialmente, concedo ao autor os 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 econômica.

No que concerne o pedido de dilação para emenda, em razão da condição 

debilitada de saúde do autor bem como pela natureza dos documentos a 

serem produzidos, defiro a dilação pretendida pelo prazo de 15 (quinze) 

dias para juntada aos autos da avaliação do imóvel, adequação do valor 

dado à casa ao débito perseguido e apresente memória atualizada da 

dívida.

Decorrido o prazo, intime-se novamente o exequente para as providências 

cabíveis.

Apresentada emenda, voltem-me concluso para análise.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194572 Nr: 10567-20.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS 1001 LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a restrição de circulação inserida à fl. 

69 se encontra ativa.

 Assim, tendo em vista a procedência dos pedidos da parte autora com a 

consolidação da posse sob o bem em comento, determino o levantamento 

da restrição junto ao sistema Renajud.

No que tange o pedido de cumprimento de sentença, indefiro-o em razão 

da não comprovação da venda extrajudicial do bem apreendido, condição 

imprescindível para realização da compensação do débito em aberto e o 

valor da venda do veículo.

Assim, antes de pleitear o cumprimento de sentença deve o autor cumprir 

o disposto no artigo 2º do Dec. Lei 911/69.

Oficie-se ainda ao DETRAN, comunicando estar o requerente autorizado a 

proceder a transferência do veículo objeto dos autos a terceiros que 

indicar.

Aguarde-se o feito em cartório pelo prazo de 30 dias. Não sendo 

apresentada pedido de cumprimento de sentença com documentação 

atinente a venda do bem, arquive-se o presente feito com as cautelas que 

o feito prescinde.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282399 Nr: 10930-02.2018.811.0055

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO RODRIGUES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Honda S/A 

em desfavor de Edinaldo Rodrigues Nunes, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Contudo, à fl. 42 a parte autora postula pela desistência da ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (artigo 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Proceda-se o levantamento da restrição veicular perante o sistema 

Renajud à fl. 36.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a relação 

processual.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Considerando a desistência do prazo recursal, arquivem-se com as 

cautelas legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257914 Nr: 23126-38.2017.811.0055

 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: TEREZINHA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20011-A, FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:30485/GO, JOSE CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A, RUBIA 

EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.120

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a 

requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, 

nos termos do que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita deferida.Publique-se, registre-se, intimem-se 

e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as 

cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21733 Nr: 958-33.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movida por Aparecido Batista dos 

Santos em face de Izidoro Welter, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 1.389/1.391, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 12/10/2018, nos moldes do acordo.

Proceda-se o levantamento das penhoras de créditos nos autos n.º 

1488-42.2000.811.0055 (fl. 1.384) e 1081-02.2001.811.0055 (fl. 1.385), 

expedindo-se o necessário para comunicação dos respectivos juízos.

Custas e despesas processuais pelo executado.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20612 Nr: 3995-05.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUCILENA SIMÕES SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO, 

MARIA APARECIDA FRANQUINI RORATO

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

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Vistos em correição.

Reitere-se a intimação do exequente quanto devolução da missiva de 

avaliação do veículo penhorado à fl. 373/374 bem como para manifestar 

sob o interesse na manutenção da respectiva penhora, no prazo de 15 

dias, sob pena de levantamento da restrição inserida junto ao Sistema 

Renajud e baixa da penhora.

Outrossim, deverá, no mesmo prazo, atualizar o débito perseguido nos 

autos para fins de prosseguimento do feito e análise do pedido de fl. 445.

Com a resposta, voltem-me conclusos para análise.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264209 Nr: 27832-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FEITOZA DE SOUZA, ALLAN 

CLEVERSON SANCHES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BORGES DE OLIVEIRA 

MORETI - OAB:16476 MT, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 
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OAB:15.179/MT, VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - 

OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que o processo se encontra paralisado em razão da inércia 

do exequente para se manifestar quanto a certidão de lavra do Oficial de 

Justiça à fl. 50, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, com a indicação de 

endereços para a localização dos executados ou o requerimento de 

diligencias para tanto, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252085 Nr: 18451-32.2017.811.0055

 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: MARTA PFITSCHER, MOACIR MIGUEL PFITSCHER, JADIR 

AGNALDO PFITSCHER, ELIZETE ROSANGELA PFITSCHER STEFFEN, 

MARTA CLECI CHRISTOFOLI, CLENICE ANA PFITSCHER

 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:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

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

OAB:MT 14.258-A

 [...]Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e HOMOLOGO a 

proposta de honorários periciais.Por fim, considerando-se a reiteração de 

pedido de dilação de prazo para apresentação de documento, intime-se o 

requerido pessoalmente para que apresente os documentos solicitados 

pelo perito judicial à fl. 244, no prazo de 15 (quinze) dias.Ressalta-se que 

a parte requerente já colacionou aos autos cópia das cédulas rurais 

87/00181-0 e 87/00237-X (fls. 249/272), estando pendente a juntada de 

cópias legíveis dos extratos da movimentação financeira das cédulas 

rurais 87/00181-0 e 87/00237-X desde a liberação do crédito até a 

quitação e demais documentos que a parte julgar pertinente para a 

realização da perícia.No mais, prossiga o feito em seus ulteriores 

termos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185512 Nr: 3170-07.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENE MARIA SALGADO STOPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a manifestação do exequente à fl. 81 e considerando que não houve 

o levantamento da restrição veicular, mantenho a restrição no veículo até 

posterior manifestação do exequente.

Outrossim, oficie-se ao Detran/MT para que encaminhe informações 

concernentes a alienação fiduciária do veículo HONDA/BIZ 124 ES, placa 

OBB 1053 E HONDA/C100 BIZ MAIS, placa JZQ7629 em nome da 

requerida Rozene Maria Salgado Stopa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com as informações, oficie-se à instituição financeira para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe acerca do pagamento total ou parcial do 

financiamento do mencionado veículo, oportunizando-se posterior 

manifestação do exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

No que se refere ao pedido do item b, de fl. 81, indefiro-o em razão de não 

haver acesso a tal sistema online por este Magistrado.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289016 Nr: 16261-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL LAURENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-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 a complete, no prazo 

de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, constato que a cédula bancária que se refere o débito 

está apócrifa. Outrossim, vislumbro que o comprovante de notificação da 

mora do autor (fl. 22) está incompleto, sendo imprestável ao fim 

pretendido.

Assim, concedo o prazo de 15 dias para que a parte requerente colacione 

aos autos cópia da cédula bancária subscrita pelo requerido e junte cópia 

do comprovante de notificação do requerido o constituindo em mora, sob 

pena de indeferimento.

Com a emenda, voltem-me para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289052 Nr: 16274-61.2018.811.0055

 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): JOSÉ DE JESUS GUIMARAES

 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:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de José de Jesus 

Guimaraes, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

10.931/04, 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 (fl. 21/v).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

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 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (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 nº 911/69, art. 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255359 Nr: 20940-42.2017.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO HENRIQUE SANTANA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Intime-se o requerente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar quanto a certidão do Oficial de Justiça à fl. 44, oportunidade em 

que deverá promover o prosseguimento do feito, com a indicação de 

endereços para o cumprimento do mandado, nos termos do artigo 485, 

§1º, do Código de Processo Civil, ou promova a conversão do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141157 Nr: 477-55.2012.811.0055

 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): IRACI ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Diante do exposto, indefiro os pedidos de suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e o bloqueio de 

cartões de crédito e serviços de telefonia e internetPor outro lado, 

proceda-se a inclusão do nome do executado perante o cadastro de 

inadimplentes, por meio do SERASAJUD, nos termos dos artigos 517 e 

782, §3º do Código de Processo Civil.Por fim, intime-se o exequente para 

promover o prosseguimento do feito, indicando-se bens penhoráveis, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito, nos termos 

do §2º do artigo 921 do Código de Processo Civil.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154867 Nr: 3479-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos em correição,

Inicialmente, atente-se à Gestora Judiciária quanto ao cumprimento das 

determinações anteriores, notadamente a de fl. 352 que determinou a 

substituição do polo ativo da ação.

Outrossim, ante o pedido de fl. 359, defiro a citação dos executados 

mediante o encaminhamento de carta por correio (artigo 246, CPC), 

observando-se todos os endereços indicados na decisão de fl. 352.

Frustrada igualmente, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257300 Nr: 22531-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA SPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Reitere-se a intimação do patrono da requerente para que recolha o 

adiantamento das custas e despesas processuais nos termos da decisão 

de fl. 58/v, visando possibilitar o recebimento do feito, no prazo de 15 dias 

(quinze), sob pena de indeferimento da inicial.

Recolhidas as custas, renove-se a conclusão.

Transcorrido o prazo, inerte, remetam os autos conclusos para sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 166948 Nr: 6765-48.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGMAR GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Vistos em correição.

Considerando o provimento do recurso de apelação, suspenda-se o 

presente feito, nos termos do acórdão (fls. 126/128) e da sentença de fl. 

84.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281774 Nr: 10485-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARTINS VILLELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 

SOUZA - OAB:4.306/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 Vistos em correição.

Diligencie-se quanto o cumprimento da missiva de citação junto ao Juízo 

deprecado.

 Caso ainda não cumprido o ato, solicite-se a devolução da carta 

precatória independente de cumprimento eis que já apresentado embargos 

pelo devedor nos autos em apenso.

Outrossim, intime-se o patrono da exequente para proceder a subscrição 

da procuração à fl. 09, eis que apócrifa, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.

Com a resposta, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64701 Nr: 6211-60.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA, CARLOS 

DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2484-RO, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Inicialmente, proceda-se a vinculação dos valores obtidos através do 

sistema Bacenjud às fls. 79 e 233.
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Posteriormente, ante o pedido de fl. 296, proceda-se o levantamento de 

alvará dos valores bloqueados à fl. 79 e do valor correspondente ao 

executado José Augusto Motta Garcia bloqueado à fl. 233, visto que, 

apesar de devidamente intimado (fl. 295), quedou-se inerte.

Expeça-se o necessário para proceder à intimação do executado Carlos 

Diego Motta Garcia acerca da penhora de crédito de fl. 233, oportunidade 

em que poderá comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável, nos 

termos do artigo 854, §3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Além disso, intime-se o executado Carlos Diego Motta Garcia acerca da 

penhora de fl. 285, bem como eventuais credores que possuem 

garantias/constrições já vinculadas às mencionadas matrículas e a 

cônjuge do executado, nos termos do artigo 482 do Código de Processo 

de Civil.

Expeça-se o necessário para promover a avaliação dos bens 

penhorados.

Cumpra-se a integralidade das determinações de fl. 283.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224319 Nr: 13636-26.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAGNO OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Ante o pedido retro, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Sem prejuízo das deliberações supra, registro a ocorrência de erro na 

numeração das páginas dos autos, razão pela qual determino à Secretaria 

que renumero o processo, a partir da página 78, certificando-se a 

ocorrência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207879 Nr: 306-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER ZAGO

 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: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Antônio 

Wagner Zago em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, visando o recebimento do valor principal e dos honorários de 

sucumbência.

Em manifestação de fls. 211/211 verso, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, na forma dos artigos 924, 

inciso II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

 Honorários advocatícios conforme acordado.

 Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275303 Nr: 5225-23.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERSENY PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. E. TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Derseny Pereira de Freitas em 

desfavor de B.E Transportes LTDA, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 43/44, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

 É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado.

 Ademais, ante a ausência de disposição acerca da responsabilidade 

pelas custas processuais, aplico o §2º do artigo 90 do Código de 

Processo Civil, e determino que as custas sejam divididas igualmente entre 

as partes, cuja a exigibilidade encontra-se suspensa para a parte autora 

em razão da assistência judiciária gratuita deferida às fls. 27.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281381 Nr: 10133-26.2018.811.0055

 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: PRONTO CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A, M. SABATINI FILHO 

& CIA LTDA, TELEFONICA DATA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - OAB:310300/SP, 

HERINQUE DE DAVID - OAB:84740/RS

 [...]Estando a existência do débito gerador da negativação controvertida 

em Juízo, não é razoável manter o nome do devedor mau pagador no 

banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a própria 

existência da dívida pode ser afastada com o provimento final. A sentença 

não merece ser alterada no tocante à fixação da verba honorária, quando 

esta se mostra razoável e guarda consonância com os critérios 

estabelecido no §3º do artigo 20 do CPC. (TJMT. Ap 20176/2011, Quarta 

Câmara Cível, Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Julgado 

em 28/02/2012, Publicado no DJE 27/03/2012)Portanto, há demonstração 

da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de 

cognição, que os argumentos da ocorrência de fraude na contratação 
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trazidos pela parte autora possam ser verossímeis. Com tais 

ponderações, atento ao preenchimento dos requisitos legais, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada para determinar que a requerida suspenda 

imediatamente as cobranças advindas dos alegados débitos, inclusive 

levantando restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito e ou 

abstendo-se de inseri-las, sob pena de aplicação de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais).Sem prejuízo das deliberações supra, 

intimem-se as requeridas Telefônica Brasil S/A e Telefônica Data S/A para 

que substituam os documentos de fls. 190V, 191, 191V, 194, 203 e 206, 

visto que se encontram ilegíveis.Posteriormente, oportunize-se 

contraditório a parte requerente, para que se manifeste acerca das 

contestações apresentadas e a reconvenção de fl. 203, no prazo 

legal.Intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas 

que pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da demanda, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para saneamento ou 

eventual julgamento antecipado da lide.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222719 Nr: 12210-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:OAB/MT 16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Ante o requerimento retro, suspenda-se o feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para promover o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inerte, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, promover o regular prosseguimento do feito, com a indicação de 

novo endereço para o cumprimento da citação ou a indicação de outras 

diligências que acautelem o resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193588 Nr: 9788-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON LUIZ CRISTALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL 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: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/SP: 211.648

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Robson Luiz Cristalino 

em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

O executado noticiou o adimplemento do débito, juntando o comprovante 

de pagamento do valor à fl. 329.

Por conseguinte o exequente pugnou pelo levantamento dos valores, 

sendo então determinada sua intimação para se manifestar quanto ao 

valor depositado, o qual permaneceu inerte, presumindo-se dessa forma a 

sua concordância.

 Expedido alvará à fl. 338.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222826 Nr: 12305-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112409/SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155574/SP, 

PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 4.752, 

WELSON GASPARINE JUNIOR - OAB:116196 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 Considerando-se a certidão de fl. 53, intime-se a parte autora 

pessoalmente para que promova a regularização do feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Inerte, conclusos para extinção da ação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280216 Nr: 9130-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES 

RURAIS DO POLO DE TANGARA DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MATEUS ANIBALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayane de Brito Correa 

Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa 

Agropecuária dos Produtores Rurais do Polo de Tangará da Serra – MT 

Cooperpolo em desfavor de Felipe Mateus Anibale, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Contudo, em manifestação de fls. 58/60, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 18/09/2018, nos moldes do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137223 Nr: 7552-82.2011.811.0055

 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: ROGÉRIO VIEIRA, APARECIDA NICOLAU VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA 747 LTDA, FERNANDA 

CATARINA LUCENTE DA SILVA, PSCHEIDT & ASSIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - OAB:14523/MT, 

Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT, 

WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Vander José 

da Silva Ribeiro em face de Rogério Vieira e Aparecida Nicolau Vieira, 

objetivando o recebimento de valores fixados na sentença de fls. 286/287, 

majorado pelo acordão de fl. 409 a título de honorários sucumbenciais.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 239).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288312 Nr: 15759-26.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CLAIR 

ANTONI SOCBZAK, SILVA ROSA RAIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, LUIZ 

MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O

 [...]Ante o exposto, recebo os embargos opostos por Tarpel Comércio e 

Representações Ltda., Clair Antoni Socbzack e Silva Rosa Raimundo, sem 

efeito suspensivo.Determino a intimação do embargado para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceituam os artigos 920, inciso I e 

431 do Código de Processo Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será 

oportunizada a parte autora a manifestação em 15 (quinze) dias, 

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.Cumpra-se.Após, encaminhe os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207144 Nr: 20701-09.2015.811.0055

 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): MAURILIO MARTINS DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos em correição,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco 

S/A em desfavor de Maurilio Martins da Silva Junior, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Contudo, em manifestação de fls. 81/82, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 924 do Código de Processo Civil.

 Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes pela 

parte requerida, conforme itens 6 e 7 do acordo.

 Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

 Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119822 Nr: 9726-35.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença referente a ação revisional 

proposta por Luciano Pereira da Silva e Banco Finas BMC S/A, , ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Às fls. 396/397 este Juízo homologou os cálculos de fls. 382/387, 

determinando-se o levantamento do valor devido a cada parte.

Expediu-se o Alvará Eletrônico n.º 395562-1/2018 em favor do exequente 

Luciano (fl. 416) e o Alvará Eletrônico n.º 401590-8/2018 em favor do 

executado Banco Finasa (fl. 424).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas finais pelo executado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232098 Nr: 21022-10.2016.811.0055

 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): NAREZZI ENGENHARIA LTDA, BRUNO 

NAREZZI DE OLIVEIRA, FLAVIO NAREZZI DE OLIVEIRA

 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:

 Visto em correição,

Considerando-se o pedido retro, defiro o pedido de pesquisa de veículos 

em nome do(s) executado(s), via RENAJUD.

Sobressai-se do extrato de restrições dos veículos encontrados, o qual 
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se encontra anexo, a existência de restrições judiciais de transferência e 

circulação dos veículos por outros Juízos.

Desse modo, intime-se o exequente se manifeste expressamente quanto 

ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de baixa da restrição veicular de transferência já 

realizada, cujo extrato segue anexo.

No que tange o pedido de ofício à Receita Federal, indefiro, por ora, bem 

como a pesquisa de bens via INFOJUD, visto que não constato o 

esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens 

pertencentes ao executado, sendo certo que se faz necessário, inclusive, 

a realização de consultas perante os Cartórios de Registros de Imóveis na 

Comarca na qual residem a parte executada, e nas demais que porventura 

possam ser encontrados bens em seus respectivos nomes.

Outrossim, proceda-se o desentranhamento do extrato do Sistema 

SisconDJ à fl. 48 eis que referente a outro processo.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26650 Nr: 3348-39.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEL INSTITUTO EUVALDO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020-MT, ISABELA ANTUNES SILVA - OAB:8 327-MT, KLEITON 

ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - OAB:10.077-B, PABLO JOSE 

MELATTI - OAB:11096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 Visto em correição.

Sobre o pedido de ofício à Receita Federal, indefiro, por ora, bem como a 

pesquisa de bens via INFOJUD, visto que não constato o esgotamento das 

diligências para tentativa de localização de bens pertencentes ao 

executado, sendo certo que se faz necessário, inclusive, a realização de 

consultas perante os Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na 

qual residem a parte executada, e nas demais que porventura possam ser 

encontrados bens em seus respectivos nomes.

 Outrossim, sobressai-se do extrato de restrições do veículo encontrado, 

o qual se encontra anexo, a existência de restrições de alienação 

fiduciária.

Desse modo, intime-se o exequente se manifeste expressamente quanto 

ao interesse ou não na penhora do veículo localizado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de baixa da restrição veicular de transferência já 

realizada, cujo extrato segue anexo.

Manifestado interesse, independente de nova conclusão, oficie-se ao 

Detran/MT para que encaminhe informações concernentes a alienação 

fiduciária do veículo FIAT/PALIO EX, PLACA JZN 3354 em nome do 

requerido Luiz Carlos Nogueira de Assis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com as informações, oficie-se à instituição financeira para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe acerca do pagamento total ou parcial do 

financiamento do mencionado veículo, oportunizando-se posterior 

manifestação do exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143294 Nr: 2809-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZE LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO TIAGO PASCHOALIN - 

OAB:202.790-SP

 Visto em correição.

Considerando que o acesso ao sistema mencionado pela exequente não 

foi devidamente implantado, defiro seja oficiado à ANOREG/SP com fins de 

localizar informações sobre existência de bens imóveis registrado em 

nome da executada naquele Estado.

Com a resposta, oportunize-se nova manifestação da exequente e após 

renove-se a conclusão para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226850 Nr: 15726-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Considerando-se o pedido retro, defiro o pedido de pesquisa de veículos 

em nome do(s) executado(s), via RENAJUD.

 Sobressai-se do extrato de restrições dos veículos NUE5154 FORD/KA 

FLEX, o qual se encontra anexo, a existência de alienação fiduciária no 

veículo.

Desse modo, intime-se o exequente se manifeste expressamente quanto 

ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de baixa da restrição veicular de transferência já 

realizada, cujo extrato segue anexo.

No que tange o pedido de ofício à Receita Federal, indefiro, por ora, bem 

como a pesquisa de bens via INFOJUD, visto que não constato o 

esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens 

pertencentes ao executado, sendo certo que se faz necessário, inclusive, 

a realização de consultas perante os Cartórios de Registros de Imóveis na 

Comarca na qual residem a parte executada, e nas demais que porventura 

possam ser encontrados bens em seus respectivos nomes.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158022 Nr: 6618-56.2013.811.0055

 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): DAYANE FEITOZA DA SILVA - ME, DAYANE 

FEITOZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição.

Considerando-se o pedido retro, defiro a realização de diligências junto ao 

sistema Renajud, a qual restou infrutífera, conforme extrato anexo.

No que tange o pedido de ofício à Receita Federal, indefiro, por ora, bem 

como a pesquisa de bens via INFOJUD, visto que não constato o 

esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens 

pertencentes ao executado, sendo certo que se faz necessário, inclusive, 

a realização de consultas perante os Cartórios de Registros de Imóveis na 

Comarca na qual residem a parte executada, e nas demais que porventura 
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possam ser encontrados bens em seus respectivos nomes.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 199004 Nr: 13964-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): EDINEY RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos em correição.

Considerando-se o pedido retro, defiro o pedido de pesquisa de veículos 

em nome do(s) executado(s), via RENAJUD.

 Sobressai-se dos extratos das restrições dos veículos que todos os 

veículos possuem restrição de transferência e circulação por outros 

Juízos, conforme extrato anexo.

Desse modo, intime-se o exequente se manifeste expressamente quanto 

ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo concedido, quedando-se o exequente inerte, e diante 

da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o 

feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 

ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo 

de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158856 Nr: 7451-74.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o pedido retro, defiro a realização de diligências junto ao 

sistema Renajud, a qual restou infrutífera, conforme extrato anexo.

Em seguida, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de setembro de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194013 Nr: 10103-93.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE LIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Banco do 

Brasil S/A em face de Aparecido de Lira Ramos, objetivando o 

recebimento de valores fixados na sentença de fls. 75/77, reformada em 

parte pelo acórdão de fls. 119/127.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 140V/141).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237786 Nr: 4943-19.2017.811.0055

 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: RECANTO ENERGÉTICA SPE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIHAIL DA CUNHA REGO PERTSEW, ANNA 

LUCIA GRASSO PERTSEW, KATERINA DA CUNHA REGO PERTSEW, 

TATIANA MOLITERNO AMADOR BATISTA, RODRIGO GRASSO 

MOLITERNO, FERNANDO GRASSO MOLITERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL FERRO BARROS - 

OAB:71.779 SP, ENI DESTRO JUNIOR - OAB:240.023 SP, RONI CEZAR 

CLARO - OAB:20186-O

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, constato que o feito pende de citação dos 

herdeiros da falecida Anna Lucia Grasso Pertsew. Assim e considerando 

o pedido de fl. 339, defiro a consulta aos entes conveniados ao TJMT para 

localização de outros endereços para cumprimento do ato de citação dos 

demais requeridos.

Considerando que os endereços encontrados da herdeira Tatiana 

Moliterno são os mesmos indicados pelo requerente, bem como que os 

ARs de fls. 330 e 334 retornaram com a informação de ausente, reputo 

que deve ser reiterada a diligência para citação da requerida no mesmo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 168 de 456



endereço por meio de Oficial de Justiça.

Em relação aos demais herdeiros Rodrigo Moliterno e Fernando Moliterno, 

considerando que as consultas junto aos entes conveniados retornaram 

com os mesmos endereços já informados, considerando que os ARs de 

citação retornaram com recebimento de terceiro e tendo em vista que os 

endereços indicados tratam-se de condomínio, reputo também necessária 

a reiteração do ato de citação dos requeridos via Oficial de Justiça.

Assim, expeça-se missiva para citação pessoal dos herdeiros da de cujus 

à Comarca de São Paulo/SP, nos endereços indicados às fls. 324, bem 

como eventual endereço diverso junto aos relatórios dos entes 

conveniados conforme relatório em anexo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170810 Nr: 12191-41.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. PAZETO ME, ELIZEU DA SILVA PAZETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição.

Sobre o pedido de ofício à Receita Federal, indefiro, por ora, bem como a 

pesquisa de bens via INFOJUD, visto que não constato o esgotamento das 

diligências para tentativa de localização de bens pertencentes ao 

executado, sendo certo que se faz necessário, inclusive, a realização de 

consultas perante os Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na 

qual residem a parte executada, e nas demais que porventura possam ser 

encontrados bens em seus respectivos nomes.

 Outrossim, compulsando os autos, verifico que há muito tempo o feito 

pende de citação dos executados da presente execução. Assim, intime-se 

o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, 

com fins de possibilitar o cumprimento da citação dos executados, sob 

pena de extinção.

Em caso de inércia, intime-se o exequente pessoalmente, nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216102 Nr: 6765-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): S. R. DE MORAES & CIA LTDA ME, ERSA 

MIQUELINI RAVAGNANNI, SUELY RAVAGNANI DE MORAES, GERALDO 

NAVARRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o pedido retro, defiro o pedido de pesquisa de veículos 

em nome do(s) executado(s), via RENAJUD.

 Sobressai-se dos extratos das restrições dos veículos que todos os 

veículos possuem restrição de transferência por outros Juízos e anotação 

de roubo, conforme extratos em anexo.

Desse modo, intime-se o exequente se manifeste expressamente quanto 

ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo concedido, quedando-se o exequente inerte, e diante 

da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o 

feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 

ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo 

de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284040 Nr: 12313-15.2018.811.0055

 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: JVCDA, FGCDA, LUIZ QUATRIN, MGCDA, GREIZIELA 

DA SILVA CAMPOS, TGCDA

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

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por 

Luiz Quatrin e outros em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora 

de Energia S/A, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Tendo em vista a verossimilhança e a condição de hipossuficiência da 

parte requerente, bem como pela facilidade da demandada comprovar a 

justeza de suas ações, defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

 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 15h00min 

(MT), devendo os autos serem 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.

Outrossim, atente-se ao cartório para a prática dos atos ordinatórios, 

devendo inserir nos autos tarja identificadora de menores, observando-se 

ainda a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215393 Nr: 6336-13.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do requerido para que apresente os valores para 

liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da Lei 

n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o executado para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis ou o requerimento de diligência para 

garantia da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283252 Nr: 11713-91.2018.811.0055

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 169 de 456



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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Sanchez Roman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o documento de fl. 46 encontra-se ilegível, nos termos 

do artigo 321, do Código de Processo Civil, oportunizo nova emenda ao 

requerente para apresentação de cópia legível do referido documento ou 

informe a impossibilidade.

Outrossim, reitere-se o ofício de fl. 47 ao Município de Tangará da 

Serra/MT, consignando o prazo de 10 (dez) dias para resposta nos autos.

Com a emenda e resposta do Município, retornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285196 Nr: 13241-63.2018.811.0055

 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: MARLENE DE JESUS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte requerente, bem como pela facilidade das 

demandadas comprovarem a justeza do débito impugnado, defiro a 

inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. 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 15h30min (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, I, c/c § 4º, do art. 308, 

ambos do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação 

ou ratificação da peça já apresentada, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.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.Sem prejuízo das determinações supra, remeotam-se os autos à 

Distribuição para inclusão da requerida Caixa Consórcios no polo passivo 

da presente demanda conforme emenda de fl. 36.Cumpra-se com 

urgência. Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277057 Nr: 6636-04.2018.811.0055

 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: ELENICE VALENTINA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Inicialmente, mantenha-se a suspensão do feito.

Outrossim, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento n.º 

1008706-45.2018.811.0000.

Deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita, encaminhe os 

autos conclusos para as deliberações necessárias.

Na hipótese de indeferimento, com esteio no artigo 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88, intime-se o requerente para proceder o recolhimento das custas 

e despesas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 

35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220507 Nr: 10466-46.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORANIL SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que a Lei 13.340/2016 preve a suspensão visando a 

celebração de liquidações e prorrogações e com fulcro no principio da 

cooperação.

Intime-se o requerido para que apresente os valores para liguidação bem 

como dos termos para a prorrogação nos termos da Lei 13/340/2016, 

intimando-se pessoalmente o executado para que procure a agência da 

exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do débito na forma 

proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorroação do débito, 

intime-se o exequente para que se manifeste nos termos do despacho de 

fls. 86.

Permanecendo silente quanto interesse na penhora do veículo, conclusos 

para baisa da restrição cautelar,oportunizando-se ao exequente a 

indicação de bens penhoráveis ou novas diligências, no prazo de 60 dias, 

sob pena de suspensão da execução e do lapso prescricional pelo prazo 

de 1 ano, com subsequente remessa dos autos ao arquivo sem 

suspensão do lapso prescricional.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258633 Nr: 23770-78.2017.811.0055

 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: TRANSPORTE GABOARDI LTDA - ME, TRANSPORTES 

RODOMARAJU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FERLA - OAB:91.291/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 [...]Contudo, foi realizada a audiência de conciliação pelo Juízo da 

Comarca de Garibaldi/RS, a qual restou inexitosa (fl. 189).Assim, este 

Juízo não vislumbrou a possibilidade dos litigantes concretizaram uma 

composição, em razão que de foram oportunizadas as partes meio de 

solução consensual de conflito no curso do processo, consoante §3º do 

artigo 3º do Código de Processo Civil e, ante a divergência já sedimentada, 

o requerente se manifestou desfavorável à realização do ato.Por outro 

lado, em que pese ao julgamento antecipado da lide, a sentença de fls. 

212/214 foi clara ao consignar a desnecessidade de dilação probatória, 

visto que os documentos juntados aos autos eram suficientes ao deslinde 

do feito.Além disso, alega a existência de erro material no que concerne 

ao termo inicial para contagem das horas paradas e na capacidade de 

carga do veículo.Contudo, constata-se que não assiste razão ao 

embargante, na medida em que não foi reconhecido os critérios do autor, 

mas, sim, adotados os critérios estabelecidos na legislação aplicável e 

com base nos fatos e documentos contidos na inicial, notadamente os 

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-E), comprovantes de entrada 

e saída de veículos e os modais rodoviários de carga, acostados às fls. 

24/62.Ressalta-se, por fim que a sentença julgou parcialmente procedente 

os pedidos do autor, sendo que o montante final da condenação restou 

inferior aos pedidos formulados na exordial.Pelo exposto, acolho 

parcialmente os embargos de declaração tão somente para sanar a 

omissão contida na decisão, quanto à fundamentação para o 

cancelamento da audiência de conciliação.Quanto ao mais, a decisão 

permanece como esta lançada.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212935 Nr: 4426-48.2016.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): S. R. DE MORAES & CIA LTDA ME, ERSA 

MIQUELINI, SUELY RAVAGNANI DE MORAES, GERALDO NAVARRO DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

intimações dos executados, ao qual será acrescido a importância 

referente à respectiva tarifa bancária, 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): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 192387 Nr: 8826-42.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BRAUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca Toledo-PR para citação, devendo, no 

ato da retirada, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 118819 Nr: 8830-89.2009.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA, JOACIR JOLANDO 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THALLYTA DE 

OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

nos endereços Rua Ramon Sanches Marques (20-A) nº 98-W, Jardim 

Tangará, Tangará da Serra/MT, Rua Lions Internacional, nº 67-W, Jardim 

Tanaka, Tangará da Serra/MT Rua 18, esquina com a 05, Jardim América, 

Tangará da Serra/MT- Rua Vilibaldo Behling, nº 38-S, Cidade Alta, Tangará 

da Serra/MT, 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): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 222784 Nr: 12277-41.2016.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, LUCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO - 

OAB:21.243-A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca Piranhas AL- para citação, devendo, 

no ato da retirada, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 237191 Nr: 4223-52.2017.811.0055

 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: DARLENE ALMEIDA DE CARVALHO BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALTI - OAB:OAB/MT 17209-A

 Intimação do autor do Alvara Eletrônico n. 431816-1/2018 expedido nos 

autos no valor R$ 9.001,40, Beneficiário Rodrigo Ascari Soares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 213873 Nr: 5126-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito, bem como manifestar acerca da certidão: CERTIFICO que, 

conforme ciência às fls. 88, estes autos já foram remetidos em carga à 

Defensoria Pública, a qual atua como CURADOR da parte Executada, para 

cumprimento da r. sentença e pagamento do débito atualizado às fls. 

86.Certifico ainda que, decorreu o prazo de 15 dias, sem manifestação da 

parte Executada nos autos ou pagamento do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 282052 Nr: 10677-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - 

OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo legal, indicar o endereço 

completo da parte requerida, incluindo o número e o CEP, conforme dispõe 

a Resolução nº 021/2011/TP, que segue parcialmente transcrita: 

"RESOLUÇÃO N.º 021/2011/TP Dispõe sobre a obrigatoriedade de indicar 

na petição inicial protocolada no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso o número do Cadastro de Pessoas Físicas ou Jurídicas, o 

Registro Geral e o Código de Endereçamento Postal. O TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do Tribunal Pleno, no 

uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o princípio da 

celeridade processual, consagrado pelo inciso LXXXVIII do artigo 5º da 

Constituição Federal; (...) RESOLVE: Art. 1º O advogado ou a parte, 

quando postular em causa própria ou em qualquer ação judicial, deverá 

consignar na petição inicial o número de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Físicas – CPF ou o número de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ, bem como o endereço completo, incluindo o 

Código de Endereçamento Postal, dos litigantes. (...)", BEM COMO, INDICAR 

O ENDEREÇO PARA O QUAL DEVERÁ SER ENVIADA A CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 231840 Nr: 20696-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON TIBURCIO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 225522 Nr: 14646-08.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON FERREIRA SABARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, ROSANA MOSQUIM POLONI - OAB:22191-A/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

nos endereços Rua Goiânia, Lote 01, Vila Goiás ou rodovia 358, KM 05, 

Vila Esmeralda, ao qual será acrescido a importância referente a 

respectiva tarifa bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 117302 Nr: 7364-60.2009.811.0055

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: I. TAKAHASHI & CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, Diego Jose da Silva - 

OAB:10.030 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO AOS DOCUMENTOS TRANSLADADOS DOS AUTOS EM APENSO 

CODIGO 139093 ACOSTADOS AS FLS. 120/145, BEM COMO A CARENCIA 

SUPERVENIENTE, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 285167 Nr: 13209-58.2018.811.0055

 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): NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL 

AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Lucas do Rio Verde MT, Citação 

da Executada, devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das 

custas judiciais, bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após 

retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243438 Nr: 11536-64.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONI ROSA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 81/83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204917 Nr: 18703-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS FELIX DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA PAINI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14.259-B/MT, Rayane de Brito Correa Fortunato - 

OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca Realeza PR e Canoas RS para 

citação, devendo, no ato da retirada, instruí-la com as peças necessárias, 

e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 136380 Nr: 6633-93.2011.811.0055

 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: MERENICE DA GUIA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT, AEL SISTEMAS S/A, TOTAL FLEET S/A, ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S/A, APM SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, ITAU 

SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, BRUNO VILLELA BASSETO - OAB:132993/MG, CARLOS 

ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB:OAB-SP 169.709-, EDER 

ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, FRANCISCO ROSITO - 

OAB:44.307-RS, ISABELLA ALVES SARSUR - OAB:123171/MG, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, LUIZ FERNANDO 

WALHBRINK - OAB:8830, MARCIA MALLMAMNN LIPPERT - 

OAB:35570RS, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA APRESENTAREM 

MEMORIAIS NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL(FLS. 1156)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 111879 Nr: 2129-15.2009.811.0055

 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): I. TAKAHASHI & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43.621SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO AOS DOCUMENTOS TRANSLADADOS DOS AUTOS EM APENSO 

CODIGO 139093 ACOSTADOS AS FLS. 106/123 NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 184804 Nr: 2527-49.2015.811.0055

 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: IRMA VIVIAN TAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CÉZAR CLARO, LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249721 Nr: 16418-69.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI LTDA EPP - 

(SUPERMERCADO MONTEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19801/O, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:7.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

no endereço Av. Vereador Nilo Torres, 1564-W, Bairro Dona Julia, ao qual 

será acrescido a importância referente à respectiva tarifa bancária, 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): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124262 Nr: 3262-58.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MÁRCIA CAMPOS DO NASCIMENTO, CARMEM 

CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariele de Lima Muniz - 

OAB:8943-MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 444/445.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 251390 Nr: 17828-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RUBEM STURM, R. STURM EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação juntado aos autos às folhas 168/177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 197529 Nr: 12806-94.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOLA TECIDOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8.726 MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B

 , intime-se o exequente para que promova a atualização do débito, 

compensando-se os valores levantados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo que na oportunidade deverá indicar bens penhoráveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 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 ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA AS FLS. 143/205, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 260050 Nr: 24898-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAH RODRIGUES ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de Busca 

Apreensão no endereço Rua Antônio Batista da Costa, 395, Centro ou Rua 

29, 1740 Vila Alta, ao qual será acrescido a importância referente a 

respectiva tarifa bancária, 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): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 271467 Nr: 2327-37.2018.811.0055

 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 PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA BIAZZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito, no prazo 

legal, acerca da certidão e complemento de diligencia do oficial de justiça: 

Certifico que busquei pelo bem nas principais avenidas, estacionamentos 

e locais de grande circulação de veículo, porém também não obtive êxito 

em encontrar o bem. Desta forma, desloquei-me uma ultima vez até o 

endereço, onde conversei com os atuais moradores, que afirmaram 

desconhecer a Ré Neuza Biazzotto.Por estas razões, NÃO FOI POSSÍVEL 

BUSCAR E APREENDER o veículo CG 160 OP, vermelho, placa QCP-9535. 

Devolvo o presente à secretaria para os devidos fins. Por fim, certifico 

que o valor depositado para o cumprimento do presente foi insuficiente, 

sendo assim, requeiro que SE INTIME A PARTE AUTORA a fim de que a 

mesma complemente a importância em R$ 257,18 (duzentos e cinquenta e 

sete reais e dezoito centavos). Devendo a guia ser gerada por meio do 

site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, em 
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nome do Oficial de Justiça Arash Kaffashi.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 286411 Nr: 14223-77.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO SAMPAIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN PRISCILA DA ROSA - 

OAB:57064-PR

 Vistos,

Designo audiência admonitória para o dia 21/09/2018, às 15h 45min.

Intima-se o recuperando no endereço acostado a fl. 180.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 173000 Nr: 14609-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNELANDIA DA SILVA SOUZA, EBERSON 

FORTUNATO RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Intimação do patrono do reu acerca da expedição da carta precatória 

para interrogatório na comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284437 Nr: 12623-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVILESIO DA SILVA BARBOSA, WILLIAM 

TRAJANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 12623-21.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 284437.

Vistos etc.

Trata-se de resposta à acusação, feita por intermédio de advogado 

constituído, pelos réus Evilésio Barbosa da Silva e William da Silva 

Barbosa, c/c pedido de liberdade provisória (atinente ao réu Evilésio) e 

pedido de reconsideração da decisão, para que seja concedida prisão 

domiciliar (fls. 113/115), argumentando estar o réu Evilésio extremamente 

debilitado por motivo de doença grave, diante de alegada impossibilidade 

de tratamento adequado no ergástulo público onde se encontra 

custodiado, acostando alguns documentos (fls. 116/118).

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pelo 

indeferimento das preliminares arguidas na resposta (fls. 100/103), bem 

como opinou pelo indeferimento do pleito de prisão domiciliar, 

argumentando que os imperiosos requisitos não restaram sobejamente 

comprovados (fls. 119).

É o relato do necessário.

 DECIDO.

 Dispõe o artigo 5º, inciso, da Constituição Federal que:

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança”.

 Assim, compete ao Juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir 

acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente 

decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde 

se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

 Muito embora a redação do artigo 316 do CPP, que preconiza que o Juiz 

poderá revogar a prisão, diante da inexistência de motivos para que 

subsista, vislumbra-se que no caso in concreto a prisão preventiva deve 

ser mantida, tendo por consequência, o indeferimento do pleito de 

concessão de prisão domiciliar, senão vejamos:

Os acusados foram presos em flagrante delito no dia 29 de junho de 2018, 

pelo cometimento, em tese, do delito insculpido no art. 14 da Lei nº 

10.826/2003, sendo concedida a liberdade provisória mediante fiança ao 

réu William da Silva Barbosa, que pagou a fiança e foi posto em liberdade.

Nesta senda, o requerente Evilésio Barbosa da Silva postulou pela 

substituição da referida custódia preventiva pela prisão domiciliar, nos 

termos do artigo 318 do CPP, o qual descreve as hipóteses autorizativas 

capazes de dar ensejo à custódia domiciliar. Transcrevo-o:

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente 

for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) 

anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

 VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 

12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos 

requisitos estabelecidos neste artigo.

Compulsando com acuidade os autos, constato que o requerente, 

considerando a patologia com que alega ter sido diagnosticado, postulou 

pela concessão da prisão domiciliar.

Analisando os documentos encartados, constato que não foram capazes 

de corroborar a real necessidade da substituição da custódia preventiva 

pela prisão domiciliar, tendo em vista que, a priori, não está extremamente 

debilitado por motivo de doença grave.

Muito embora argumente a defesa, a necessidade de cuidados a serem 

despendidos em favor do réu em razão de doença que possui (CID 

31-Transtorno Afetivo Bipolar) necessitando tomar medicamentos 

específicos, vislumbro que tais argumentos não são capazes de dar 

respaldo jurídico à concessão da prisão domiciliar, pois, não obstante os 

documentos juntados aos autos (fls. 116/118) atestando a patologia do 

réu, entendo que em razão da ausência de comprovação da extrema 

debilidade por motivo de tal doença, o pleito deve ser indeferido.

Importante salientar ainda, que conforme laudo médico acostado (fls. 117), 

durante o tratamento que o ora requerente realizava na UPA (Unidade de 

Pronto Atendimento) desta urbe, certo dia saiu para almoçar com seu 

acompanhante na ocasião tomando rumo ignorado, o qual não retornou à 

unidade de saúde para dar continuidade ao tratamento, denotando assim, 

que a eventual concessão da prisão domiciliar não será garantia de que 

terá um tratamento eficaz.

Ademais, vale ressaltar que o tratamento médico do réu consiste em 

ingestão de medicamentos (descritos às fls. 117), sendo que, analisando 

os autos, constato que, até o momento não foi informado pelo Diretor da 

unidade prisional a impossibilidade de dar continuidade ao tratamento 

médico dentro do estabelecimento prisional.

Nesta toada, vale ressaltar os apontamentos realizados pelo autor Renato 

Brasileiro de Lima:

“(...) Não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo 

de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão 

domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento 

médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira 

adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que 

seu tratamento fosse prestado na sua própria residência (...)” LIMA, 

Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Niterói, RJ: Impetus, 2013 – 

Grifamos.

Destarte, entendo que para a concessão de prisão domiciliar não basta 

somente ser aferida a gravidade da patologia que o réu foi diagnosticado, 

mas sim, deve restar comprovado de forma cristalina que o tratamento 

prescrito é impossível de ser realizado na unidade prisional onde o réu se 

encontra recluso.

Acerca da ausência da comprovação inequívoca de que o réu esteja 

extremamente debilitado por motivo de doença grave, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM 

DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. 
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AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO 

DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o deferimento 

da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do 

art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação 

inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de 

grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no 

estabelecimento prisional em que se encontra (RHC n. 58.378/MG, Rel. 

Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015).2. Hipótese na qual 

não há comprovação nos autos nem de que o recorrente esteja 

extremamente debilitado em decorrência das doenças diagnosticadas, 

tampouco de que o tratamento seja inviável no estabelecimento prisional, 

uma vez que se limita a administração de medicações via oral e aplicação 

de insulina uma vez ao dia. 3. Ademais, segundo informações prestadas, 

o recorrente responde a 3 outros processos - ao menos um deles também 

pela suposta prática de crime de homicídio - sendo que houve tentativa de 

fuga de prisão cautelar decretada anteriormente, o que torna temerário o 

deferimento da prisão domiciliar, reforçando os já suficientes fundamentos 

apontados para o indeferimento do pedido. 4. Recurso desprovido. (STJ, 

RHC 85.424/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 22/09/2017)” – Grifamos.

Desse modo, considerando que os motivos que ensejaram a constrição da 

liberdade do acusado ainda subsistem, entendo que o pleito de 

substituição da prisão preventiva deve ser indeferido, mantendo-se o teor 

da decisão outrora proferida, porquanto, até o momento, não houve 

nenhuma alteração fática que justificasse novo pedido de revogação, bem 

como, de concessão de prisão domiciliar, visto que não restou 

sobejamente comprovado que o réu esteja extremamente debilitado, 

tampouco, de que o tratamento médico prescrito seja impossível de ser 

realizado no ergástulo público.

Ex positis, em consonância com os pareceres ministeriais de fls. 100/103 

e fls. 119:

1) INDEFIRO, por ora, o pedido de “concessão de prisão domiciliar” do 

acusado Evilésio Barbosa da Silva, notadamente por persistir os mesmos 

fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, bem como, por 

não restar comprovado nos autos que o réu esteja extremamente 

debilitado e/ou impossibilitado de receber eventual tratamento médico 

dentro da prisão, recomendando-a na prisão em que se encontra.

2) OFICIE-SE o CDP (Centro de Detenção provisória Local), para que 

realize a competente avaliação médica no requerente Evilésio Barbosa da 

Silva, bem como, para que promova o necessário seu devido tratamento 

dentro do estabelecimento prisional.

3) Ademais, compulsando com acuidade os argumentos apresentados 

pela defesa técnica dos réus, constato que, a priori, não possuem 

respaldo jurídico, visto que o delito em questão procede-se mediante ação 

pública incondicionada, independendo de representação da vítima para 

prosseguimento, bem como, a denúncia apresentada se encontra em 

harmonia com o artigo 41 do CPP.

 Outrossim, entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis 

fatos delituosos de forma cristalina, de modo que a demanda tenha seu 

regular processamento (instrução dos autos), devendo as partes e 

testemunhas serem ouvidas em juízo para imperar o princípio da verdade 

real dos fatos. Além disso, os demais apontamentos da defesa a priori, se 

confundem com eventuais teses de mérito a serem apresentas no 

momento oportuno, razão pela qual, REJEITO a preliminar, devendo o 

processo prosseguir em seus ulteriores termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa

 Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

4) Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 92/96) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de 

outubro de 2018, às 15:00 horas.

5) INTIMEM-SE os réus para comparecimento, a fim de serem interrogados, 

sob pena de revelia.

 5.1) REQUISITE-SE o comparecimento do réu Evilésio junto à Direção do 

Centro de Detenção Provisória.

6) INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06).

7) REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares, 

para comparecerem à audiência supra designada, sob as penas da lei.

 8) Por outro lado, tocante ao pleito formulado às fls. 109/110, no sentido 

de se determinar a entrega de carteira de visitante ao réu William Trajano 

Barbosa para que possa visitar o corréu Evilésio, este Juízo não detém 

competência para deliberar a respeito, pois, tal competência está afeta ao 

Juízo Corregedor dos presídios, de maneira que deve ser feito ao Juízo da 

1ª Vara Criminal local.

 9) Por fim, INTIME-SE o Promotor de Justiça para substituir a cópia da 

denúncia de fls. 05/06 pela original devidamente assinada, ou, para apor 

sua assinatura na cópia ali juntada, sanando-se a irregularidade.

 10) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado dos réus.

 Tangará da Serra, 06 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 186412 Nr: 3836-08.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON LIMA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT
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 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA PROCEDER A DEVOLUÇÃO 

DOS AUTOS , NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 246573 Nr: 14030-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS , NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 276594 Nr: 6216-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA PROCEDER A DEVOLUÇÃO 

DOS AUTOS , NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 196922 Nr: 12377-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILTON REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:11115, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA PROCEDER A DEVOLUÇÃO 

DOS AUTOS , NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 207797 Nr: 215-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:OAB/MT 16.223

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA PROCEDER A DEVOLUÇÃO 

DOS AUTOS , NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 269835 Nr: 885-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO NUNES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA PARA PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS , NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 251174 Nr: 17655-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES SANTOS BORGES

 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

 Autos nº: 17655-41.2017.811.0055.Código Apolo nº: 251174.Vistos etc.1) 

RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, 

descreve fato que, em princípio, configura crime, cuja materialidade e 

indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados autos 

de inquérito policial em anexo. Portanto, COMUNIQUE-SE ao distribuidor e 

aos Institutos de Identificação nos termos do art. 965, III, art. 966 e 1.373, 

inciso II e III, todos da CNGC/MT.2) Nos termos do artigo 396 do Código de 

Processo Penal, com redação alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE a 

parte acusada 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.3) Após 

decorrido tal prazo, com ou sem apresentação de resposta, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos.4) No ato de citação deve 

constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor. O oficial de justiça, 

ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação do réu, deve 

mencionar se este informou se pretende ou não constituir advogado, e, em 

caso negativo, sempre que possível, os motivos pelos quais não tenciona 

contratar defensor. (CNGC, artigo 1.373, §§ 3º e 4º). 4.1) Caso a parte 

acusada informe a necessidade de ser assistida pela Defensoria Pública, 

desde já fica NOMEADA a Defensoria Pública para promover a defesa da 

parte denunciada, para quem deverá ser ABERTA VISTA dos autos para 

apresentar resposta, no prazo ...Tangará da Serra, 29 de maio de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - ME (REQUERENTE)

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 22/11/2018, às 08H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010685-54.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELMONDES COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

TATIANI KERBER DIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EPOCA PROPAGANDA LTDA (REQUERIDO)

JULIANA BOUVIE ROEWER (ADVOGADO(A))

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REQUERIDO)

BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte requerida, na pessoa de sua advogada, da 

r.decisão a seguir transcrita: "VISTOS Proceda-se a retificação do polo 

passivo, devendo ser procedida a exclusão da reclamada Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença.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 o devedor pessoalmente ou 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) e, caso não 

haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e 

avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 
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falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado 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. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. 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). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 04 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

WELIRSON NASCIMENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 20/09/2018, às 10h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002136-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CAJUEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA CRESTANI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Cumpra-se conforme consta do campo finalidade da presente 

carta precatória, 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011686-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO NUNES QUEROZ 01311876197 (REQUERIDO)

 

Em razão da certidão negativa juntada no Id 10724066 do Oficial de 

Justiça, intimo a parte Autora para que apresente endereço atualizado do 

Executado do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAYANE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012273-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA (ADVOGADO(A))

SALAZAR JONAS MARQUETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D2M DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. É necessário que o exequente esclareça o que pretende com a 

petição do ID 15192551, uma vez que o executado foi devidamente citado 

no endereço informado nos autos (ID 9573299); e posteriormente não foi 

tentada nova intimação, tendo em vista que decretada sua revelia na 

sentença do ID 10032385. Assim, considerando que não há qualquer 

comprovação de que o executado não reside mais naquele endereço, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012199-08.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA (EXEQUENTE)

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLESSIA SILVA BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Verifica-se a exequente requereu o levantamento do valor 

depositado nos autos, contudo, não cumpriu o determinado no despacho 

do ID 14798018, onde determinou a juntada do demonstrativo atualizado do 

valor executado. Assim, antes de deliberar sobre o pedido de 

levantamento, INTIME-SE novamente a exequente para, no prazo de 10 

dias, cumprir com o determinado. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-62.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI ANTONIO MALACO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 177 de 456



VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LUCIANA EVELLIM DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARCELO LEONCIO DO NASCIMENTO MARCA (REQUERENTE)

NOABIA CRISTINA RODRIGUES MARCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

LARISSA RODRIGUES DE MELO (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTINA DANIELA MARCA LEONCIO (TERCEIRO INTERESSADO)

M. L. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000137-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA (ADVOGADO(A))

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA (ADVOGADO(A))

RAMIRES FERNANDO TORMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AKEMI TANAKA ORITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 15168520. Oficie-se conforme requerido. Em 

relação ao pedido de buscas via sistema INFOJUD, promovo diligência 

nesta oportunidade. Considerando foi localizado endereço diverso dos 

informados nos autos (extrato anexo), INTIME-SE o exequente 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, 11 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011261-13.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS NOGUEIRA (REQUERENTE)

VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001518-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

SUPER SAFRA - COMERCIO MAQUINAS,IMPLEMENTOS E PECAS 

AGRICOLAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para o dia dia 26 de Novembro de 2018, às 

14h30min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002140-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 que consta 

do comprovante de endereço juntado no ID 15277731, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MAURICIO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não há necessidade de conclusão para que seja determinada a 

intimação do exequente para se manifestar sobre o pedido do ID 

15171584. A providência pode ser tomada por impulso pela própria 

Secretaria. Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, 

manifestar sobre o pedido do ID 15171584, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 11 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103915 Nr: 743-67.2015.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON BATISTA SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:18194-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, CAMILA 

STOFELES CECON SANTANA - OAB:16258-B

 CÓDIGO 103915.

Vistos etc.

I. Torno sem efeito despacho de fl. 381 tendo em vista o retorno dos autos 

à Instância de piso.

 II. Posto isto, dê-se ciência às partes.

 III. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se.

IV. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000734-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GRABIA OZIAK (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000235-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

KARLA ANDRADE CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOAO LUIZ BASSO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000235-36.2017.8.11.0045. Intimem-se os apelados para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as contrarrazões [art. 

1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 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 11 de setembro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 152545 Nr: 1443-38.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO GUILHERME HAMMASTRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA TERESA HAMMARSTRON DOS SANTOS 

TEXEIRA

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

- OAB:27.017/RS, MARCOS ROBERTO TEIXEIRA - OAB:41.304-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por seu procurador, para comparecer na 

audiência designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 14h30min. Bem 

como, para para que promovam o pagamento das diligências 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83546 Nr: 3038-82.2012.811.0045

 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: MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:257874/SP, RONALDO RAYES - OAB:114.384/SP

 Intimação das partes para ciência da audiência redesignada para o dia 20 

de Setembro de 2018, às 13:30 horas, da carta precatória expedida para a 

Comarca de Sinop- MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003667-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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HELTON HELLMANN (ADVOGADO(A))

DIEGO JOSE RAMALHO PIMENTEL DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGANINI E MARQUES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003667-29.2018.8.11.0045. Cotejando o manancial 

informativo encartado aos autos, deduz-se que, fruto de erro material, a 

petição inicial foi endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. Não 

obstante isto, revendo detidamente o feito, verifica-se que o valor da 

causa ultrapassa o valor permitido no âmbito dos juizados especiais [art. 

3.º, inciso I da Lei n.º 9.099/1995]. Diante disto, Reconsidero a decisão 

acostada ao ID n.º 15170884 e, como corolário natural, Estabeleço A 

Competência do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, para fins de instruir e julgar o presente feito. Com lastro no teor 

do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT, que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 17 de outubro de 2018, às 14h30min. Intime-se o requerente. 

Proceda-se à citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 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]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 

de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001926-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

TEREZINHA GUILHERME ZULLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001926-51.2018.8.11.0045. 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 seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pela autora. Consiste questão de direito relevante: a determinação 

da condição de segurado da requerente. Provas deferidas: a coleta do 

depoimento pessoal da autora e a produção da prova testemunhal se 

consolidam como elementos decisivos tendentes a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental produzida no processo. 

Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, 

ambos do Código de Processo Civil, Defiro a produção da prova 

testemunhal e a coleta do depoimento pessoal da requerente, 

exclusivamente. 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. Designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

15h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento no 

teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003779-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1003779-95.2018.8.11.0045. 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. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 24 de outubro de 2018, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intime-se a parte autora, através de seu 

advogado constituído, via DJe, para que compareça 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. Intime-se a parte 

autora para que, caso queira, apresente quesitos (caso não tenha 

apresentado na petição inicial) e indique assistente técnico, no prazo de 

15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e 

os quesitos unificados previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 

1 do CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a serem respondidos pelos 

‘expert’. I – DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) Número do processo b) 

Juizado/Vara II – DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) 

autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) 

Escolaridade g) Formação técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA 

PERÍCIA: a) Data do Exame b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) 

Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame) IV – HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) Tempo de profissão c) Atividade 

declarada como exercida d) Tempo de atividade e) Descrição da atividade 

f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES 

MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) Queixa que o(a) periciado(a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 
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elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. 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. Tão 

logo apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Concedo à parte requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002342-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES (ADVOGADO(A))

JARDIM COMERCIO DE RODAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002342-19.2018.8.11.0045. 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 da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001975-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

RENI BALASTRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001975-63.2016.811.0045. Considerando o teor do extrato 

de informações do benefício, encartados nos eventos nº 14750510 e 

14750493, dando conta de que o auxílio-doença foi cessado e que não 

houve a implantação da aposentadoria por invalidez, como forma de 

concretizar o comando emanado da sentença encartada no evento nº 

13609451, Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, 

com o intuito de requisitar, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a 

implantação da aposentadoria por invalidez concedida ao autor Reni 

Balastreli. Proceda-se a intimação da autarquia requerida, fazendo-se a 

advertência que o não-cumprimento da ordem judicial, no prazo de 10 

(dez) dias, importará na incidência de multa diária, arbitrada no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser 

revertida em benefício do autor, sem prejuízo da realização de nova 

avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou 

redução das ‘astreintes’ [art. 297 e art. 536, § único do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002573-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR LUIZ BASSO (EXECUTADO)

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

SERGIO LUIZ DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002573-17.2016.8.11.0045. Item I – Deveras, segundo a 

norma de regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. A situação de contradição, que 

motiva/justifica a apresentação dos embargos de declaração, 

configura-se diante da existência de incoerências/discrepâncias traçadas 

entre a fundamentação e a conclusão da própria decisão. O vício da 

contradição tem característica endógena, pois, como é cediço, “a 

contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a que se 

estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição 

do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não 

decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade 

do acórdão com um parâmetro externo (um preceito normativo, um 

precedente jurisprudencial, uma prova etc.)” [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 

987.769/DF, 1.ª Turma, Rel.: Min. Teori Albino Zavascki, j. 06/12/2011]. Pois 

bem. Da análise minuciosa do material cognitivo produzido no processo, 

denota-se que a decisão judicial prolatada, não revela a existência de 

qualquer ponto obscuro, omissão ou contradição, pois examinou todas as 

questões de direito relevantes para a decisão. Ademais, de suma 

importância enfatizar, por oportuno, que, não houve a prolação de decisão 

contraria a lei, posto que já havia sido oportunizado as partes a 

manifestação quanto ao lado pericial no prazo de 15 (quinze) dias (ID n.º 

11811448). A decisão acostada ao ID n.º 12968664 determinou a 

intimação das partes para se manifestarem acerca dos esclarecimentos 

prestados pelo perito, sendo que o Código de Processo Civil não dispõe, 

neste caso, acerca de prazo para realização do ato, podendo o juiz fixar o 

prazo de acordo com a complexidade do ato [art. 218, § 1.º do Código de 

Processo Civil]. Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, 

como consequência, Mantenho na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado. Por fim, não se pode perder de perspectiva, também, que o 

executado, ao deduzir a pretensão discriminada nos embargos de 

declaração, não executou comportamento que se contrapõe ao dever de 

manutenção e de observância da lealdade processual e que caracteriza 

abuso do direito de ação, o quê descarta a aplicação da sanção da 

litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil]. Item II – Indefiro, nesta quadra processual, o pedido de 

designação de leilão do bem imóvel, objeto da penhora. Primeiro porque a 

prudência recomenda, embora a norma de regência não exija, que se 

proceda a intimação de todos os credores possuidores de averbação 
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premonitória, registrada na matrícula do bem. Esta orientação 

fundamenta-se na necessidade de dar-se publicidade aos atos 

processuais de expropriação de bens. Segundo porque ainda 

remanescem questões processuais relevantes pendentes de resolução 

definitiva na ação executiva. Existem decisões judiciais proferidas que 

ainda não transitaram em julgado, em que subsiste a possibilidade de 

interposição de recurso ou que há recurso pendente de decisão. Não há 

argumentação relevante ou urgência, no caso concreto, que recomende 

que se realize o agendamento do leilão do bem imóvel antes de se ter uma 

resolução dos temas que ainda não foram atingidos pela preclusão. 

Proceda-se à intimação dos credores possuidores de averbação 

premonitória, registrada na matrícula do bem, por meio da expedição de 

carta com aviso de recebimento. Item III – Intime-se o exequente para que, 

no prazo de 10 (vinte) dias, providencie apresentação de memória de 

cálculo atualizada da dívida, segundo as disposições contratuais e as 

modificações realizadas pela sentença de mérito, proferida na ação de 

embargos à execução, visto que o cálculo de liquidação da dívida 

apresentado pela exequente não atende a ordem judicial. Item IV – Em 

sede de juízo de retratação, realizado no recurso de agravo de 

instrumento [art. 1.018, § 1.º do Código de Processo Civil], Mantenho a 

decisão agravada, por seus próprios fundamentos. Havendo solicitação, 

oficie-se ao Juízo ‘ad quem’ informando que a decisão foi mantida e que o 

recorrente cumpriu o disposto no artigo 1.018, do Código de Processo 

Civil. Item V – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 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.: 153390 Nr: 1947-44.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ROBERTO ALVES HOELTGEBAUM, 

THIAGO SILVA FERREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO, RAFAEL 

GENEROSO BAMPA, DANILO JUNIOR GROTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947-O

 ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a peça inicial 

acusatória, para o fim de:- CONDENAR os acusados TIAGO ROBERTO 

ALVES HOELTGEBAUM, THIAGO SILVA FERREIRA E KALIL WENDER DINIZ 

FORTUNATO, qualificados nos autos, na prática dos crimes descritos no 

artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, por duas vezes, na 

forma do artigo 70 e 29, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei 

nº. 8.069/1990, na forma do artigo 69, do Código Penal;- ABSOLVER os 

acusados RAFAEL GENEROSO BAMPA E DANILO JÚNIOR GROTH, 

qualificados nos autos, da prática dos crimes descritos no artigo 157, § 

2º, incisos I, II e V, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 244-B, da 

Lei nº. 8.069/1990, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 156212 Nr: 3611-13.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEILSON CALDAS DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445-MT

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de fls. 44/45, no sentido do gestor judiciário emitir certidão 

do processo, mediante recolhimento das custas.

Futuros pedidos dessa natureza deve ser feito diretamente ao gestor 

judiciário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE FLORIANA TRAVEN (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000568-51.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EUNICE FLORIANA TRAVEN 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo com 

o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Primeiramente, de suma 

importância frisar, por conveniente, que se afigura desnecessária a 

produção de prova em audiência, na medida em que não desponta como 

instrumento decisivo para o regular deslinde do processo, porquanto as 

provas produzidas pelas partes, são suficientes para a compreensão dos 

acontecimentos e totalmente aptas para a prolação de julgamento da lide. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas tais 

questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por EUNICE FLORIANA 

TRAVEN, em desfavor do VIVO S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Nesta toada, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte requerente, alega ser a inscrição de seu 

nome nos cadastros de inadimplentes indevida, uma vez que afirma não 

ter nenhum débito com a Requerida. Ressalte-se no caso, se incumbiu o 

autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). D’outra banda, no que tange ao pedido de condenação por 

danos morais, penso que deva ser objeto de admissão. Ocorre que, o 

dano moral consolida-se como sendo todas aquelas lesões que têm a 

especial virtude de catalisar abalos a um bem integrante da personalidade 

do indivíduo [art. 1.º, inciso III e art. 5.º, incisos X e XII da CRFB/88; art. 11 

e art. 21, todos do Código Civil de 2002. Há, na verdade, através da 

protagonização de uma conduta beligerante, violação a direito 

personalíssimo, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a incolumidade 

psicológica, de forma a causar sofrimento, vexame e humilhação, que 

interfira no comportamento psíquico do ser; o dano moral possui como 

causa de reparação a ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram 

a personalidade do indivíduo e pressupõe a ocorrência de um sofrimento 

psíquico a ser suportado. Por conseguinte, ao destrinchar o acervo de 

informações engendradas nos autos, depreende-se, máxime das 
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circunstâncias que envolveram os fatos sub judice, que todo o ocorrido 

limitou-se à ação da empresa reclamada que, de forma abusiva, procedeu 

à inscrição do nome da consumidora/reclamante nos cadastros de 

inadimplentes. De fato, não se pode negar valor à premissa de que a 

existência de registro negativo no banco de dados da SPC e SERASA dá 

ensejo à perturbação emocional ao indivíduo, que causa abalo a 

incolumidade psicológica, ao dinamizar na sua psique sentimento de 

desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de consumo mal 

resolvida, causadora de transtornos mais intensos do que aqueles que se 

podia esperar, principalmente contratempos e constrangimentos 

desnecessários. Exatamente nesta toada, depreende-se que a existência 

do dano moral decorre in re ipsa , de tal sorte que a responsabilidade do 

agente exsurge do simples fato da violação do direito, sendo irrelevante a 

demonstração do prejuízo em concreto, o qual vem presumido em face da 

conjuntura fática entabulada; o dano consuma-se com a inscrição indevida 

nos cadastros de inadimplentes, nada mais sendo necessário provar, eis 

por que o dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano 

fático probatório. Dessa forma, entendo caracterizado o sofrimento 

psíquico da reclamante, como de qualquer outra pessoa em semelhante 

circunstância vexatória, que, ao ter o seu nome irregularmente inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito do SPC e SERASA foi submetida a 

contratempos e constrangimentos desnecessários. Logo, uma vez 

definidos o dever de indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, 

portanto, a aquilatar a quantificação do dano moral suportado pela 

reclamante. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes do SCPC e SERASA conservou-se durante expressivo 

interstício temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem 

o caso submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de 

estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes 

litigantes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), como forma de minimizar os 

transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento sem causa 

para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Determinar a exclusão do 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que tange 

exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo, 

dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária arbitrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na hipótese 

de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 11 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 

15 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011641-03.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH (ADVOGADO(A))

SERGIO NARCISO GUNTZEL JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M.A. BORTOLUZZI COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI (EXECUTADO)

JOSE FRANCISCO PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Do reclamante, via de seu advogado, para requerer o que 

entender de direito, tendo em vista a certidão retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011560-88.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELTON GRANDO (EXEQUENTE)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011560-88.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: ELTON GRANDO EXECUTADO: 

MOVEIS ROMEIRA VISTOS. Considerando que o último cálculo do débito foi 

apresentado em setembro de 2017, intime-se o credor para apresentar o 

cálculo atualizado do valor do débito, no prazo de 05 dias. Após, tornem 

os autos conclusos análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA KOSWOSKI STATKIEWICZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMANTE(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMADO(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MATEUS CARDOSO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000771-13.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUIZ CARLOS MATEUS 

CARDOSO REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral nos termos do art. 355, inciso I do 

NCPC. Passo ao exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovida pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. Por sua vez, o reclamado afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

verifica-se que é incontroversa a existência de relação jurídica entre as 

partes, isto porque o próprio demandante confirma em sua impugnação 

que é cliente da reclamada. Contudo, o reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fatos constitutivos do direito 

que pleiteia, pois não há no processo nenhum comprovante de quitação da 

dívida renegociada, tampouco demonstrou os motivos que o levaram a não 

reconhecer o débito ali cobrado. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes, bem como de que não houve o devido adimplemento do débito em 

comento, não havendo que se falar em inscrição indevida. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA 

A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. - Prova acostada 

que não se mostra capaz de modificar a situação dos autos, pois não se 

desincumbiu a parte autora de colacionar prova mínima do direito alegado, 

a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, isto é, o adimplemento do contrato 

firmado entre as partes. - E a parte ré fez prova de fatos impeditivos do 

direito alegado pelo autor, nos termos de sua obrigação prevista no 
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art.333, II, do CPC, trazendo aos autos comprovação de que as partes 

firmaram contrato de prestação de serviços. - Não há falar em inexistência 

de débito, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em 26/11/2015)”. Com relação aos pedidos de declaração de 

inexistência de débito e danos morais pleiteados pela reclamante, são 

indevidos tendo em vista que a reclamada comprovou a relação contratual 

entre as partes e a origem da dívida, portanto improcedentes os pedidos 

portanto improcedentes os pedidos. Imperioso mencionar, inclusive, que 

se há alguma irregularidade esta está no agir da 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 NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013)” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante. OPINO pela condenação da parte Reclamante, 

por alterar a verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em R$ 

1.000,00 (mil reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na 

forma do artigo 81, do NCPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação da 

parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do NCPC. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004419-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISOM ALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004419-35.2017.8.11.0045. Vistos. Ante o cumprimento integral do 

acordo, expeça-se o alvará em favor do Exequente, transferindo-o na 

conta indicada no id. 12879885. Intime-se pessoalmente o autor para tomar 

ciência do pagamento. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de maio de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-85.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO (ADVOGADO(A))

CLAUDIANA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo de suspensão de 180 (cento e 

oitenta dias), razão pela qual abro vistas à exequente para manifestação 

no prazo legal. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de setembro de 2018. 

MARCELA OLIVEIRA CAVALCANTI DE AVILA 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-54.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE NISCHOR (REQUERENTE)

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010493-54.2015.8.11.0045 REQUERENTE: MARCIO JOSE NISCHOR 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Tendo em vista que a decisão 

proferida nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro que suspendeu as execuções, 

extrajudiciais ou de cumprimento de sentenças, provisórias ou definitivas 

contra a empresa devedora, que prorrogou-se por força do agravo de 

instrumento de nº 0034576-58.2016.8.19.0000, proferido pela 8ª Câmara 

Cível da Comarca do Rio de Janeiro, o presente cumprimento permanecerá 

suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) úteis ou até a 

realização da Assembleia Geral de Credores, valendo aquele que primeiro 

tiver o termo. Portanto aguarde-se o decurso do prazo na Secretaria. Com 

o fim o prazo, intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intimem-se. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011526-79.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILSON VENANCIO COSTA SILVA (REQUERENTE)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011526-79.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ZENILSON VENANCIO COSTA 

SILVA REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A, ODONTOPREV S.A. Vistos. 

O Recurso Extraordinário interposto pela requerida Odonto Prev foi 

intempestivo, uma vez que foi certificado o trânsito em julgado do acordão 

em 18/07/2018, dessa forma resta prejudicada a análise do recurso. 

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, 11 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 
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Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010796-68.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR GOULARTE MEDEIROS (EXEQUENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (EXECUTADO)

QBE BRASIL SEGUROS S/A (EXECUTADO)

VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados 

do feito foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de 

sentença. Nesse passo, INTIMO a 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, 11 de setembro de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004888-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

JEFFERSON RAFAEL ALTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA (ADVOGADO(A))

A D RAMOS DE CORDOVA - ME (REQUERIDO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA (ADVOGADO(A))

 

Finalidade de intimar o promovente para apresentar contrarrazões ao 

recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000705-33.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

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 firma reconhecida, declaração de residência com 

frima reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço 

idôneo com firma reconhecida) 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. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 16 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES FILHO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000711-40.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

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 firma reconhecida, declaração de residência com 

firma reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço 

idôneo com firma reconhecida) 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. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 16 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010247-58.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MAGDA APARECIDA AGNOLETTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010247-58.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: MAGDA APARECIDA 

AGNOLETTO EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença apresentada por TELEFÔNICA BRASIL S/A. à 

execução que lhe molhe MAGDA APARECIDA AGNOLLETTO LANZARIN. 

Com efeito, os argumentos trazidos pela executada consistente no 

excesso de execução, em razão do pagamento sobre o valor da 

condenação e, consequentemente, pela inexigibilidade de pagamento de 

multa prevista no artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil, exige a 

apresentação de planilha com memória discriminada de cálculos sobre o 

valor que devedor entende devido, nos moldes do que determina o artigo 

525, § 4º, do CPC. Ocorre que o depósito é inferior ao valor da cobrado na 

fase de cumprimento de sentença, bem como posterior à penhora. Dessa 

forma, deverá ser aplicada a hipótese do § 4º, segundo o qual, “não 

apontado o valor correto ou apresentado o demonstrativo, a impugnação 

será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único 

fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o 

juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Sem destaque 

no original. Ressalte-se, contudo, que, conquanto fossem analisados os 

argumentos da parte executada não iriam prevalecer. Isso porque o 

depósito foi realizado após o decurso do prazo fixado para o pagamento 

voluntário da obrigação, de modo a incidir a multa de dez por cento na 

fase de cumprimento de sentença. Além disso, se faz necessária a 

apresentação da planilha com o demonstrativo de cálculos a fim de que 

Juízo analise se houve ou não a aplicação correta do índice de correção 

monetária e dos juros, nos termos fixados na sentença. Assim, como a 

única alegação da parte executada é o excesso de execução e não tendo 

ela apresentado qualquer elemento que fundamente a não aplicabilidade 

do mencionado § 5º à hipótese dos autos, a rejeição liminar da 

impugnação é medida de rigor. Além disso, no momento da apresentação 

da impugnação já havia penhora nos autos, de modo que o meio de defesa 

correto seria a oposição de embargos. Nesse sentido prevê o Enunciado 

117 do FONAJE: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial”. De outro lado, por aplicação subsidiária do 

Código de Processo Civil, a impugnação de título executivo judicial somente 

poderá versar sobre: falta ou nulidade de citação, se o processo correu à 

revelia; inexigibilidade do título; penhora incorreta ou avaliação errônea; 

ilegitimidade de parte; excesso de execução ou qualquer causa impeditiva, 
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modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 

compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientemente à 

sentença. Contudo, a penhora foi posterior ao prazo fixado para 

pagamento voluntário, valendo-se da planilha com o demonstrativo dos 

cálculos apresentada pela exequente. Ante o exposto, rejeito a presente 

impugnação apresentada por TELEFÔNICA BRASIL S/A. à execução que 

lhe move MAGDA APARECIDA AGNOLLETTO LANZARIN, nos termos do 

artigo 525, § 5º, do Código de Processo Civil. Consequentemente, JULGO 

EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, e art. 925 do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para levantamento da quantia 

penhorada nos autos em favor da exequente, observando-se, contudo, os 

dados bancários informados no evento 13426496. Da mesma forma, 

determino a restituição do valor depositado pela executada diretamente 

para a conta bancária informada no evento 13529502. Após, de tudo de 

certificado nos autos, arquivem-se mediante baixa e cautelas de praxe. 

Intimem-se. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LARA MENDES FAGOTTE (REQUERENTE)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

PATRICIA ROSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002141-61.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 32.650,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FERNANDA LARA MENDES FAGOTTE Parte Ré: REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A., B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos etc. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos 

de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, 

especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça 

entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal peculiar 

que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de omissão, 

obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro de 

julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço de ambos os 

embargos de declaração e não os acolhos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para a MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca 

de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 02 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do 

Rio Verde/MT, 04 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002686-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NILO EDUARDO COSTA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 23/10/2018, ÀS 14H15MIN.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA (ADVOGADO(A))

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO ALFREDO ZAMBERLAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000478-43.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO ALFREDO ZAMBERLAN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. DEIXO DE RECEBER o Recurso Inominado apresentado pelo 

Município de Lucas do Rio Verde, com fundamento no artigo 42 da Lei n. 

9.099/95, visto que certificada sua intempestividade. Por outro lado, 

RECEBO o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. 

Tendo as contrarrazões sido apresentadas encaminhem-se os autos para 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Turma Recursal 

para apreciação, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 11 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003492-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

TATIANE PEREIRA GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003492-35.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TATIANE PEREIRA GUEDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. TATIANE 

PEREIRA GUEDES, ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada em 

face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, qualificados nos 

autos. Aduz, em síntese, que financiou um veículo com a requerida onde 

foi devidamente quitado, entretanto, ao tentar realizar a compra de um 

novo veículo foi surpreendida com a negativa de credito, uma vez que a 

parte requerida havia inserido o nome da autora no cadastro de maus 

pagadores, relativo a parcela com vencimento em 30/05/2017, que foi 

devidamente quitada em 11/09/2017. Dessa forma, pleiteia a concessão da 

tutela de urgência para o fim de determinar que a reclamada exclua a 

restrição em nome do reclamante, uma vez que acredita estar sendo vítima 

de um falsário. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 
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satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se exclua 

o nome dos órgão de proteção ao crédito, uma vez que comprovou, a 

princípio, o pagamento da parcela. O periculum in mora evidencia-se pelo 

fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo 

de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 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 empréstimo com a reclamada e que, em 

razão disso, a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de 

proteção ao crédito foi indevida. Levando 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 antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações do reclamante. 

Diante disto, reconheço a verossimilhança do alegado na possibilidade 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 advir. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo 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 concessão de tutela antecipada a fim de que seja 

excluído o nome do reclamante ROMULO DOS SANTOS 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., sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de 

responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à 

parte reclamante. Com feito, levando em consideração as regras de 

experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova 

nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo 

que determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Cite-se a Reclamada, constando 

do chamamento judicial as advertências legais da revelia. Por fim, defiro à 

parte autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de setembro 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003407-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

7KAR VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

ADAILTON CORREA MUNIZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003407-83.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 240.788,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). Partes do processo: AUTOR(A): 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 7KAR VEICULOS LTDA - ME, ADAILTON 

CORREA MUNIZ Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, para se 

manifestar, no prazo legal, acerca da juntada dos ARs ao ID 15263473. 

LUCAS DO RIO VERDE, 11 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003560-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

NOREDI RODRIGUES (REQUERENTE)

TATIANA MARIANI BARAZETTI (ADVOGADO(A))

SILVONEI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CARLANE GREYCE SOUSA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003560-19.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 768.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

NOREDI RODRIGUES, SILVONEI DE OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, CARLANE GREYCE SOUSA PINHEIRO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, 

para se manifestar, no prazo legal, acerca da juntada dos ARs negativos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 11 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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002145-35.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RENDA BISCARO FARIAS (ADVOGADO(A))

JOSINALDO BARBOSA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

SACOLAO E SUPERMERCADOS POPULAR LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002145-35.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228). Partes do 

processo: AUTOR(A): JOSINALDO BARBOSA RODRIGUES RÉU: 

SACOLAO E SUPERMERCADOS POPULAR LTDA, SICREDI CENTRO NORTE 

Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade 

de Advogado da Requerente, para se manifestar, no prazo legal, acerca 

da juntada do AR negativo. LUCAS DO RIO VERDE, 11 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: 1003526-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

CACIANA AGOSTINHA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DANUSA SERENA ONEDA (ADVOGADO(A))

MAURI LUIS SCHERER CANEPELLE (RÉU)

ALCI APPELT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003526-78.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 504.265,53; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): CACIANA AGOSTINHA DA SILVA RÉU: MAURI LUIS SCHERER 

CANEPELLE, ALCI APPELT Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, para no prazo 

legal, se manifestar acerca da juntada do AR negativo, bem como 

impugnar à contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 11 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001980-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ANTONIA GLAUBEANE DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001980-17.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): ANTONIA GLAUBEANE DA SILVA PEREIRA RÉU: ROCHA 

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade 

de Advogado da Requerente, para se manifestar no prazo legal, acerca 

da juntada do Ar negativo. LUCAS DO RIO VERDE, 11 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004183-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MATHIS JUNIOR (AUTOR(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004183-83.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 16.858,94; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): RICARDO MATHIS JUNIOR RÉU: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Senhor(a): Fica Vossa 

Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da 

Requerente,para no prazo legal, se manifestar acerca da juntada dos Ars 

negativos. LUCAS DO RIO VERDE, 11 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 das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82960 Nr: 2410-93.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SCHWARZ, VERIDIANA BINOT, 

CARLOS ALBERTO SCHWARZ, EDITH SCHWARZ, SANDRA EDITH 

SCHWARZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO CASONATTO, SANTA CASONATTO, 

MARLISE SCHWARZ GELAIN, CLEUSA MARIA SCHWARZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO 

RODRIGUES - OAB:4591-B/MT, VANDA GOMES - OAB:11824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, RAQUEL CASONATTO - OAB:MT/10.798

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes por meio dos seu 

procuradores a se manifestar sobre a proposta de honorários do Perito , 

para que se inicie a execução dos trabalhos periciais.

Mateus Paulo dos Santos - Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37149 Nr: 2186-29.2010.811.0045

 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: EDEMILSON MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado das partes para 

manifestação acerca do LAUDO PERICIAL juntado as fls.135/157, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99998 Nr: 5922-16.2014.811.0045

 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): HUDSON ROGÉRIO DE SOUZA, ROBERTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifica-se dos autos que a carta de citação encaminhada ao 

requerido Hudson Rogério de Souza(p. 62) não fora por ele recebida, eis 

que o AR (Aviso de Recebimento) fora assinado por Elisangela Alves, 

terceira estanha à lide (p. 62-verso).

Pois bem. É sabido que em nosso ordenamento jurídico, a validade da 

citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da 

correspondência registrada diretamente pelo destinatário, de quem deve 

ser colhida a assinatura no recibo, não bastando, pois, que a carta 

apenas se faça chegar no endereço do citando, conforme estabelecido no 

art. 248, §1°, do CPC.

Isso posto, resta inválida a citação do requerido Hudson Rogério de Souza 

(p. 62-verso).

Ainda, em atenção ao pedido de p. 85, procedi com a busca do endereço 

da parte requerida junto ao sistema BacenJud, o qual restou frutífero, 

conforme extrato de ordem judicial em anexo.

Citem-se os requeridos, por meio de oficial de justiça, nos endereços 

obtidos pelo sistema BacenJud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97565 Nr: 3998-67.2014.811.0045

 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: CLEIDE SALETE CASONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS G.K.E 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:6562/B
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 (.......)Assim, DECLARO PRESCRITA as parcelas cobradas até a data de 

18.07.2011.Preclusão na juntada de documentos Alega a autora a 

preclusão na juntada de documentos pela requerida após a contestação, 

aduzindo ainda que trata-se de mera cópia sem qualquer reconhecimento 

de sua autenticidade, requer assim o desentranhamentos dos documentos 

de pp. 57/60. Indefiro o referido pedido da autora, considerando que não 

se tratam de documentos que necessariamente deveriam ser juntados 

com a contestação, além do que foi dado vista a parte em observância ao 

princípio da ampla defesa e do contraditório, evitando assim qualquer 

nulidade. Posto isto, declaro saneado o feito.Fixo como ponto 

controvertido da lide o seguinte: a relação jurídica firmada entre as partes 

e a comprovação da inadimplência do requerido.Desde já designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 16 de outubro 

de 2018, às 16:40 horas.As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, 

NCPC).Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte 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 3 (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, NCPC.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, 

NCPC).Intimem-se as partes e seus procuradores.Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000703-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LEANDRO GILBERT DE SOUZA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EMBARGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 13994684 para que proceda a emenda da inicial, atribuindo o valor 

da causa no importe de R$ 293.044,02 (duzentos e noventa e três mil 

seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), como 

também efetuar o recolhimento das custas e taxas judiciária, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000318-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

do(a) oficial de justiça de ID n. 13157956, requerendo o que entender de 

direito quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO SILVA DE LIMA 72954213191 (EXECUTADO)

PAULO SERGIO SILVA DE LIMA (EXECUTADO)

REJANE TEREZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

do(a) oficial de justiça de ID. 13494994, requerendo o que entender de 

direito quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ANTONIO KUNH FILHO (EXECUTADO)

CESAR ANTONIO KUHN (EXECUTADO)

CATIA CELINE DOS SANTOS VALERIO KUHN (EXECUTADO)

 

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 n. 14167307, requerendo o que entender de 

direito quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000565-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHIONARA SBRUSSI LORENZON (RÉU)

DOUGLAS LORENZON (RÉU)

SBRUSSI,LORENZON & LORENZON LTDA - ME (RÉU)

REMI LORENZON (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do embargos 

apresentados nos autos.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000327-55.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES CARVALHO FRAGA & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

MAGNUM MORAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Comarca de Alto Araguaia (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000327-55.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: DIOGENES CARVALHO FRAGA & CIA. LTDA - ME 

REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA Código n.º 

1000327-55.2018 Vistos. Trata-se de requerimento de Alvará Judicial 

requerido por Diógenes Carvalho Fraga – ME (Colégio Objetivo – Unidade 

Pequeno Príncipe) para realização do evento denominado “FESTA DA 

PRIMAVERA”, a ser realizado na sede do Espaço Vista Bela, localizado na 

Rua Jerônimo Samita Maia, n.° 2.079, Bairro Dom Bosco, Alto Araguaia – 

MT, a partir das 19h30min do dia 01 de setembro de 2018 e com 

encerramento previsto para 04h00min do dia 02 de setembro de 2018. É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. Este Juízo da Infância e Juventude de 

Alto Araguaia – MT, nos termos do artigo 149 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente regulamentou por meio da Portaria n.° 02/2017 a entrada e a 

permanência de adolescentes e a participação de crianças e 

adolescentes em Eventos Públicos Festivos e fixou diretrizes para 

orientação e fiscalização de estabelecimentos comerciais, sobre a 

proteção dos interesses da pessoa em desenvolvimento. Constato que o 

Requerente protocolou a petição inicial em 26/08/2018 objetivando alvará 

judicial para evento que se realizará em 01/09/2018, ou seja, com 

interregno de 06 (seis) dias; afrontando o que dispõe o artigo 16 da 

Portaria n° 02/2017, que dispõe “os pedidos contidos nesse capitulo 

devem ser apresentados à autoridade judiciária com antecedência mínima 

de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento imediato.” Se não bastasse, 
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foi juntado com a inicial apenas o alvará de funcionamento do local do 

evento expedido pelo Município, contrato de prestação de serviços de 

segurança (constando a data de 01 de novembro de 2018 – divergente da 

data requerida na inicial) e o contrato social do requerente acompanhado 

por seus documentos pessoais; não cumprindo integralmente com os 

requisitos determinados no artigo 17 da Portaria n.° 02/2017. Feito estes 

registros, padecendo o presente requerimento de condições mínimas de 

procedibilidade, em especial, por ser intempestivo, e ainda, apresentado 

sem a observação dos requisitos legais necessários que possibilidade 

sua análise, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos dos incisos I 

e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. Intime o Requerente, 

entregando-lhe cópia da Portaria n.° 002/2017. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia - MT, 28 de 

agosto de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87610 Nr: 5110-44.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR RODRIGUES BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 “Vistos. Inicialmente DEFIRO e HOMOLOGO a desistência da Vítima e da 

Testemunha de Acusação Bruna Shayane Braga Rodrigues. No mais, dou 

por encerrada a instrução criminal e determino a abertura de prazo 

regulamentar para apresentação de memoriais, primeiro ao Órgão 

Ministerial e, na sequência à Defesa, nos termos da lei. Tão logo 

apresentada a defesa, tornem-me os autos conclusos para deliberações 

e/ou sentença. Às providências. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96480 Nr: 2642-73.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR RAASCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELIO OLIVEIRA - 

OAB:97596

 Código n.º 96480

Vistos.

Haja vista que na data anteriormente designada para realização de 

audiência (18/09/2018), este Magistrado estará gozando de folgas 

devidamente autorizadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, redesigno a oralidade para o dia 24 de setembro de 2018, às 

16h00min. (horário oficial do Estado). Devendo a Senhora Gestora 

proceder às respectivas intimações que se fizerem necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 10 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52046 Nr: 1343-71.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRCDR, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE 

NETO - OAB:16.855/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 “Vistos. Dou por encerrada a instrução criminal e determino a abertura de 

prazo regulamentar para apresentação de memoriais, primeiro ao Órgão 

Ministerial e, na sequência à Defesa, nos termos da lei. Tão logo 

apresentada a defesa, tornem-me os autos conclusos para deliberações 

e/ou sentença. Às providências. Cumpra-se.”

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82676 Nr: 2777-22.2017.811.0020

 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: ANTONIA LIDIA DAVID DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2777-22.2017.811.0020 (cód. 82676).

Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide e 

análise de preliminares em sentença, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar 

como prova de suas alegações.

 2. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

3. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 84839 Nr: 4077-19.2017.811.0020

 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: LAURO ANTONIO WERLANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVERA 

RESENDE - OAB:16062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de 

alugueis com pedido liminar para imediata desocupação do imóvel locado 

ajuizada por LAURO ANTONIO WERLANG em face de JOSÉ MANOEL DE 

SOUZA, pugnando o requerente pela imediata desocupação pela parte 

requerida do imóvel objeto de locação.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento 

judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não houve 

a citação da mesma.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, condenando a parte desistente ao pagamento de 

custas e despesas processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC/2015.

6. REVOGO a liminar anteriormente deferida à ref. 6.

7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. DEFIRO o pedido de levantamento do valor depositado à ref. ref. 10, em 
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favor da parte requerente.

9. Publique-se. Intimem-se.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76766 Nr: 4610-12.2016.811.0020

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

 PARTE AUTORA: NELSON TESTONI, LACAINA CRISTINA REZENDE MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALINE REZENDE PANIAGO - 

OAB:22366/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO CARNEIRO COSTA - 

OAB:22.739-0/MT

 12. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de ref. 60, cabendo a 

demandante, caso queira, ingressar com ação própria.13. INTIME-SE.14. 

Após, se nada requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 31 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63543 Nr: 1247-51.2015.811.0020

 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: VALDINA SEVERINO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Diante da petição anexa, desconstituo a nomeação 

anteriormente feita (ref. 26), e NOMEIO perita judicial, independentemente 

de compromisso (art. 466 do CPC/2015), a Dr.ª ZAIDA MARIA DAVID DE 

REZENDE, devendo ser intimada desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária.2. INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015.3. 

Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos quesitos, designar 

data para a realização da perícia na parte requerente e para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da determinação 

constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. Ciente da 

nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – currículo, 

com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.4. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.5. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.6. Para a expert 

nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da referida Resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal 

(Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo(a) expert.7. Com a juntada do laudo médico, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC/2015, 

observando na espécie a intimação da parte requerente mediante

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010634-90.2011.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA ESCOBAR RIBEIRO DE REZENDE (REQUERENTE)

DAYANA AZZULIN CURI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA APARECIDA ROMUALDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogada da parte Reclamante, 

intimada a requerer o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias, 

sob pena de arquivamento do feito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-80.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ATYLLA BORGES DE OLIVEIRA REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EIDER GARCIA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000390-80.2018.8.11.0020. REQUERENTE: ATYLLA BORGES DE 

OLIVEIRA REZENDE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de produção antecipada de provas com 

pedido liminar, proposta por ATYLLA BORGES DE OLIVEIRA REZENDE, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da FUNDAÇÃO PROFESSOR 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT – FUNCAB, visando à exibição judicial 

de documentos. 2. Verificando o sistema PJE, constato que tramita no 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá o processo n. 

1001780-45.2018.8.11.0001, com as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir da presente ação. Eis o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 

3. Nos termos do artigo 354 do Código de Processo Civil, consta: “Art. 354. 

Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II 

e III, o juiz proferirá sentença.” 4. Com efeito: "A matéria relativa a 

pressupostos processuais, perempção, litispendência, coisa julgada e 

condições de admissibilidade da ação, pode ser apreciada, de ofício, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, enquanto não proferida a 

sentença de mérito (art. 267, parágrafo 3º.). Suscitada a questão sobre a 

ilegitimidade de parte, não pode o Tribunal eximir-se de apreciá-la, sob 

alegação de preclusão, sendo-lhe possível, no caso, examiná-la de ofício" 

(STJ - 3ª. Turma, REsp 5.735 - PR, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 04.12.90, 

não conheceram, v.u., DJU 04.02.91, p. 576, 2ª. col., em.). 5. Dispõe o art. 

485, V do Código de Processo Civil do ano de 2015, in verbis: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada". 6. In casu, verifico que 

ocorre a hipótese de litispendência do presente feito ao processo sob n. 

1001780-45.2018.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá/MT, pois ambos apresentam as mesmas 

partes, pedido e causa de pedir. 7. Assinala o art. 337, em seus 

parágrafos 1º. e 2º., do mesmo Codex, in verbis: § 1º- "Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada”. § 2º - “Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". 8. Sendo assim, o 

parágrafo 2º. do art. 337 do CPC/2015 estabelece que, para se verificar a 

litispendência, a ação terá que ser idêntica a outra, ou seja, ter as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 9. Assim, entendo que 

o caso é de litispendência. DISPOSITIVO 10. Ante ao exposto, em face da 

comprovada existência de ação proposta anteriormente, com a mesma 

causa de pedir, as mesmas partes e o mesmo pedido, forçoso se faz o 

reconhecimento de Litispendência (artigo 337 §§ 1º a 3º do C.P.C./2015), 

ao que Declaro EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

face ao fenômeno processual supra afirmado e com fundamento no artigo 

485, incisos V e VI do Código de Processo Civil. 11. Isenção legal de 

custas e despesas processuais. 12. Publique esta decisum uma única vez 

no DJE. 13. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 14. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142276 Nr: 6260-62.2018.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA ARARAUANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones Angelo Bisinella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE SILVA DE REZENDE - 

OAB:, Isandir Oliveira de Rezende - OAB:3.653, LEONARDO OTONI C 

E C. ARANTES - OAB:, OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMAS DIAS - 

OAB:MT/ 3523-A

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado, no valor de R$ 23,42 

(vinte e tres reais e quarenta e dois centavos) a ser depositado na conta 

do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130677 Nr: 6915-68.2017.811.0008

 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: Judite Pedrosa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142408 Nr: 6337-71.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conseg Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR FLORINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL DEMETRIO KOWALSKI - 

OAB:34.129/PR, NATHALIA KOWALSKI FONTONA - OAB:44.056/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se a falta da guia de recolhimento de 

custas e taxas judiciárias. Assim, faculto à parte autora promover a 

emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que sejam 

recolhidas as custas processuais, preenchendo-se os requisitos 

necessários, sob pena de cancelamento do feito (art. 290, do CPC).

Após a comprovação do recolhimento das custas ou o transcurso do 

prazo, voltem-me conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142431 Nr: 6355-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS ALVES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA RODRIGUES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

RECEBO a petição inicial, pois preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 

320 do CPC.

 DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC).

Deixo de designar a Audiência de Conciliação prevista no artigo 695 do 

Código de Processo Civil, tendo em vista ser improvável a sua realização, 

pois se constata na inicial que a parte requerida reside na Cidade de 

Ferraz Vasconcelos/SP.

Assim, CITE-SE a requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, anotando-se no mandado de citação a advertência de 

que não contestada à ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos afirmados pela parte autora.

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para apresentar resposta à 

contestação, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 

350 do CPC.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142531 Nr: 6400-96.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos do artigo 319 e 320 do 

Código de Processo Civil.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

Barra do Bugres - MT, 06 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142528 Nr: 6398-29.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se a falta da guia de recolhimento de 

custas e taxas judiciárias. Assim, faculto à parte autora promover a 

emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que sejam 

recolhidas as custas processuais, preenchendo-se os requisitos 

necessários, sob pena de cancelamento do feito (art. 290, do CPC).

Após a comprovação do recolhimento das custas ou o transcurso do 

prazo, voltem-me conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142472 Nr: 6371-46.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NEVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a petição inicial porque preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320, do CPC.

DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, 

do CPC), ressalvando-se, contudo, a hipótese do artigo 102, do CPC.

 CITE-SE a Autarquia ré por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, 

ofereça a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade 

dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, manifestando-se 

sobre os fatos mencionados pela parte autora, fazendo constar no 

mandado de que não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes dos 

artigos 336 e 341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses do artigo 

345, do Código de Processo Civil.

 Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 

no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do 

referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 

(quinze) dias.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 06 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142473 Nr: 6372-31.2018.811.0008

 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 ISABEL MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, V do Código de 

Processo Civil. A hipossuficiência da parte autora, sua pouca instrução, e 

o caráter alimentar da verba, afastam a litigância de má-fé, bem como a 

sua condenação em custas.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres - MT, 06 de 

setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142480 Nr: 6377-53.2018.811.0008

 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: AUTO MOLAS CLARA MACEIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DAMIÃO DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE SOUZA DA SILVA - 

OAB:10.390/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por AUTOMOLAS CLARA 

MACEIÓ LTDA – EPP em face de GIVANILDO FERREIRA GÓIS, ambos 

qualificados nos autos.

Processado regularmente o feito, com a realização de audiência de 

conciliação (fl. 59), apresentação de contestação (fl. 60/65) e impugnação 

à contestação (fl. 70/73), o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de União 

dos Palmares/AL declarou sua incompetência territorial; desta forma, os 

autos foram remetidos para esta comarca.

 No entanto, verifica-se a falta da guia de recolhimento de custas e taxas 

judiciárias, conforme certidão de fls. 82. Assim, faculto à parte autora 

promover a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

sejam recolhidas as custas processuais, preenchendo-se os requisitos 

necessários, sob pena de cancelamento do feito (art. 290, do CPC).

Após a comprovação do recolhimento das custas ou o transcurso do 

prazo, voltem-me conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86370 Nr: 2167-32.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIO AMÉRICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de atender ao pedido do exequente de fls. 56/57, no tocante a 

hasta pública do imóvel, determino que este comprove, com a juntada da 

cópia da matrícula atualizada, que realizou a averbação da penhora, a fim 

de dar publicidade e resguardar terceiros, tendo em vista que há nota de 

devolução do Cartório às fls. 39, noticiando a falta de pagamento dos 

emolumentos.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 05 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126582 Nr: 4505-37.2017.811.0008

 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: BENEDITO HENRIQUE

 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, etc.

 Cuida-se de Ação de Benefício Previdenciário Aposentadoria Rural por 

Idade proposta por BENEDITO HENRIQUE em face de INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

 Às fls. 46 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor desistido da ação, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais finais remanescentes se houver.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

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

 Barra do Bugres/MT, 04 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142276 Nr: 6260-62.2018.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA ARARAUANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones Angelo Bisinella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE SILVA DE REZENDE - 

OAB:, Isandir Oliveira de Rezende - OAB:3.653, LEONARDO OTONI C 

E C. ARANTES - OAB:, OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMAS DIAS - 

OAB:MT/ 3523-A

 Vistos, etc.

1 – Trata-se de Carta Precatória expedida pelo Juízo da Comarca de 

Cáceres – TJMT (2ª Vara Cível), com a finalidade de inquirição de 

testemunha.

2 – Para o cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 18/10/2018, às 
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14h00.

 3 – INTIME-SE a testemunha.

4 - Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a data e hora da designação 

da audiência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 03 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86043 Nr: 1845-12.2013.811.0008

 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, 

MARIA DAS GRAÇAS MORGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para DETERMINAR que os requeridos MUNICÍPIO DE 

BARRA DO BUGRES/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, forneçam à 

paciente MARIA DAS GRAÇAS MORGADO o fármaco ALENIA 12/400 

(formoterol 12mcg/budesonida 400mcg), pelo período de tempo, modo e 

quantidade adequado/necessário, conforme respectiva prescrição 

médica.Torno definitiva a tutela antecipada concedida às fls. 18/23.Ante a 

ausência de comprovação pelos requeridos do cumprimento da liminar de 

fls. 18/23, intime-se o Ministério Público para cumprir o disposto no artigo 

11 do Provimento nº 02/2015/CGJ, no prazo legal, carreando aos autos 

receituário médico atualizado da medicação pleiteada, discriminando-se a 

quantidade e demais especificações entendidas como pertinentes pelo 

médico respectivo.Em mesmo prazo, deverá, ainda, o Parquet, trazer 03 

(três) orçamentos especificados e diversos do custo do fármaco 

pleiteado, devendo os orçamentos serem confeccionados por meio de 

ofício devidamente assinado pelo responsável legal do fornecedor, em 

papel timbrado e contendo todos os dados da pessoa jurídica.Com a vinda 

dos orçamentos,

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5180 Nr: 1454-48.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S.A - CRÉDITO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSAD CARAN NETO, WISIS LAURINDO 

SILVA JÚNIOR, FABIOLA CARAN LAURINDO

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

que entender de direito sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo independentemente de nova conclusão.

Intime-se, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 6732 Nr: 1250-67.2000.811.0008

 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): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO VITALINO - 

OAB:2937-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 185.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

que entender de direito sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e retorne 

os autos ao arquivo independentemente de nova conclusão.

Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102174 Nr: 3006-86.2015.811.0008

 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 VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO JAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 95, atenda-se na forma requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54520 Nr: 725-65.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOZZINI FREIRE TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL

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

OAB:SP 138.436, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

que entender de direito sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo independentemente de nova conclusão.

Intime-se, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134 Nr: 112-51.1989.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUGENIA BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto C. Dias - 

OAB:3.549

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

que entender de direito sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo independentemente de nova conclusão.

Intime-se, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142383 Nr: 6326-42.2018.811.0008

 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: JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA

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

SEGURO DPVAT S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16399

 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 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. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

4. Após, cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado que, não 

sendo contestada, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora.

5. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 301 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

6. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

7. Expeça-se o necessário.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120618 Nr: 1189-16.2017.811.0008

 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: BANDEIRANTES HOTEIS LTDA, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, 

ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN CARLOS LEÃO PREZA - 

OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Recebo a exordial.

Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Novo Código de 

Processo Civil.

Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor do presente 

incidente de habilitação de crédito nos autos de inventário, bem como para 

que compareça perante este Juízo, no Fórum desta Comarca, na referida 

solenidade, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais.

Intime-se, a parte Reclamante, para que compareça a solenidade apraza. 

Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência 

(art. 335, inc. I, do NCPC).

Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 16266 Nr: 1763-93.2004.811.0008

 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: ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA, RAFAELA NAZARÉ 

DE OLIVEIRA, ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA, GABRIELA MARIA DE 

OLIVEIRA, LUCIANA GRAZIELA DE OLIVEIRA BOIÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIME MÁRCIO MARTINS 

MORAES - OAB:3.847-MT, NAIME MÉRCIO MARTINS MORAES - 

OAB:MT-3.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Indefiro o pedido de reconsideração requerido às fls. 294/296, pelo que 

mantenho a decisão de fls. 270/272-v° pelos seus próprios fundamentos.

 Outrossim, defiro o pedido formulado no item “b)” acostado às fls. 

290/292, posto que, autorizo a venda do veículo automotor, de 

propriedade do de cujus (fls. 35), devendo o valor percebido pelos 

herdeiros ser utilizado para proceder com recolhimento dos impostos 

existentes, assim como promover o depósito da quantia a ser levantada 

pelo HSBC, consoante decisão de fls. 114, registrando, por oportuno, que 

o cumprimento da presente decisum deve ser devidamente comprovada 

nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94027 Nr: 3692-15.2014.811.0008

 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: MARIA DE LOURDES DA SILVA TEIXEIRA, EDVALDO 

DA SILVA TEIXEIRA, FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA, LEIDIANE DA SILVA 

TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .7. Assim, falecendo competência deste juízo para apreciar pedido de 

reconhecimento de isenção do ITCMD, bem como para dar celeridade ao 

feito, determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias 

para que a parte Autora regularize a pendência na seara administrativa, o 

que viabilizará à adjudicatária a futura juntada da certidão de isenção aos 

autos8. Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

intime-se a parte inventariante para dar regular andamento ao feito, sob 

pena de arquivamento. 9. Sem prejuízo disso, 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.10. 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. 11. 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).Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118062 Nr: 6647-48.2016.811.0008

 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: MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92944 Nr: 2856-42.2014.811.0008

 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: NATÁLIA MARIA BALBINO DOS SANTOS, JEANE 

MARTINIANO DA SILVA, TARCILO DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DA SILVA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7.622/MT, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de inventário dos bens deixados por ANA LÚCIA DA SILVA 

BAMNINO, no qual a parte inventariante requer a isenção de contribuição 

de impostos, eis que se trata de pessoa hipossuficiente, bem como a 

reconsideração da decisão que determinou o recolhimento do ITCMD e de 

eventual tributo, visto que estes poderão ser executados pelo Ente Público 

por vias próprias.

 2. Em que pesem as alegações da parte Autora, tenho que o juízo do 

inventário, na modalidade de arrolamento sumário, não detém competência 

para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD, à luz do 

disposto no caput do artigo 179, do CTN, in verbis:

“Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, 

em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em 

requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das 

condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato 

para concessão”.

3. Todavia, o artigo 662, do CPC, determina que, “no arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio” (caput), bem 

como que “O imposto de transmissão será objeto de lançamento 

administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as 

autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio 

atribuídos pelos herdeiros”. (§2°).

 4. Outrossim, é certo que, antes do trânsito em julgado da sentença de 

homologação da partilha ou adjudicação (proferida no procedimento de 

arrolamento sumário), inexiste intervenção da Fazenda Pública, a qual, 

contudo, condiciona a expedição dos respectivos formais, à luz do 

disposto no § 2º, do artigo 659, do CPC, que assim dispõe:

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos 

da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 

a 663.

(Omiss)

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662.

5. Desta feita, nos inventários processados sob a modalidade de 

arrolamento sumário (nos quais não cabe o conhecimento ou a apreciação 

de questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de 

transmissão causa mortis, bem como tendo em vista a ausência de 

intervenção da Fazenda até a prolação da sentença de homologação da 

partilha ou da adjudicação), torna-se incompetente este juízo para 

reconhecer, ou não, a isenção do ITCMD.

6. Da mesma forma, prevalece o comando inserto no artigo 192, do CTN, 

segundo o qual leciona que “nenhuma sentença de julgamento de partilha 

ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos 

relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”, mostrando-se 

necessário a suspensão do presente feito até eventual prolação de 

decisão administrativa reconhecendo a isenção do ITCMD no presente 

caso.

7. Assim, falecendo competência deste juízo para apreciar pedido de 

reconhecimento de isenção do ITCMD, bem como para dar celeridade ao 

feito, determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias 

para que a parte Autora regularize a pendência na seara administrativa, o 

que viabilizará à adjudicatária a futura juntada da certidão de isenção aos 

autos

8. Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte inventariante para dar regular andamento ao feito, sob pena de 

arquivamento.

 9. Sem prejuízo disso, 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.

10. 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.

 11. 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).

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142613 Nr: 6444-18.2018.811.0008

 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: ALCEU ANTONIO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAULT DO BRASIL S/A, BURITIS 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia 

e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes 

à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos 

artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.Transcorrido o 

prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e 

conclusos.Realizada a emenda no prazo mencionado e considerando a 

existência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.Após, cite-se o requerido para, querendo, responder aos 

termos da ação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado 

que, não sendo contestada, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora.Apresentada a peça de defesa e 

alegando-se nesta qualquer das hipóteses previstas no art. 301 do CPC, à 

parte autora para impugná-la no prazo de 15 dias (art. 351, 

NCPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101250 Nr: 2403-13.2015.811.0008

 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: ROSILENE MARTINS DESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:0851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 . (Agravo de Instrumento Nº 70067268698, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 

16/03/2016). (TJ-RS - AI: 70067268698 RS, Relator: Laura Louzada 

Jaccottet, Data de Julgamento: 16/03/2016, Segunda Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/03/2016). Diante do exposto e 

por tudo que nos autos consta reconheço a incompetência absoluta desse 

juízo e DECLINO A COMPETÊNCIA para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública e, determino a remessa dos autos ao órgão competente. Após, 

arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104162 Nr: 4235-81.2015.811.0008

 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 PONCIANA DE SOUZA ALVES SANTOS

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Visto em correição;

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 das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117475 Nr: 6281-09.2016.811.0008

 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: JOSIANE DA COSTA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Visto em correição;

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 das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97693 Nr: 246-67.2015.811.0008

 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: SANTA CEBALHO FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Visto em correição;

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 das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106551 Nr: 5837-10.2015.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DOS REIS

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Visto em correição;

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 das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101744 Nr: 2748-76.2015.811.0008

 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: EUNICE BUENO SOARES

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Visto em correição;

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 das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95395 Nr: 4777-36.2014.811.0008

 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: MARCOS ROBERTO SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Visto em correição;

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 das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103479 Nr: 3766-35.2015.811.0008

 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: CREONICE APARECIDA ANTUNES DE SOUZA
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 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Visto em correição;

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 das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101554 Nr: 2620-56.2015.811.0008

 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: CELEIDE SILVA FRANÇA

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Visto em correição;

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 das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94613 Nr: 4180-67.2014.811.0008

 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: NERI GRENZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Visto em correição;

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 das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101619 Nr: 2651-76.2015.811.0008

 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: GERONIMA ALVES GUIMARAES BATISTA

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Visto em correição;

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 das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106578 Nr: 5862-23.2015.811.0008

 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: JOEL ANDRÉ DE ALMEIDA

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Visto em correição;

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 das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127993 Nr: 5351-54.2017.811.0008

 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: DALVINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Visto em correição;

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 das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 97693 Nr: 246-67.2015.811.0008

 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: SANTA CEBALHO FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.
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Considerando a petição de fls. 97 em que a parte autora manifesta 

desinteresse na audiência de conciliação e considerando ainda que o 

requerido apresentou contestação nos autos, determino o cancelamento 

da audiência designada, devendo a secretaria proceder-se com as baixas 

necessárias.

Após, intime-se o requerido, quanto o cancelamento da audiência, bem 

como se intime o ente municipal, por intermédio da Secretaria de 

Administração para: 1) informar se o pagamento dos proventos era 

realizado no próprio mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o 

período de vigência da URV; 2) a data de fechamento da folha de 

pagamento, durante o período de vigência da URV; 3) a data do crédito do 

salário em conta bancária durante o período de vigência da URV; 4) 

informação sobre a eventual existência de lei municipal de reestruturação 

de cargos e salários dos servidores municipais, por ocasião da conversão 

definitiva dos salários de unidade real de valor (URV) para o padrão 

monetário Real (R$), aos vencimentos dos servidores públicos municipais, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 117606 Nr: 6359-03.2016.811.0008

 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: GILNARA FERREIRA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 108888 Nr: 1085-58.2016.811.0008

 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: JOSIANE LOPES DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 117475 Nr: 6281-09.2016.811.0008

 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: JOSIANE DA COSTA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Defiro o requerimento de juntada de substabelecimento, proceda-se a 

secretaria com as anotações necessárias.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 101456 Nr: 2554-76.2015.811.0008

 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: JULIO FRANCISCO DOS SANTOS

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 101250 Nr: 2403-13.2015.811.0008

 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: ROSILENE MARTINS DESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:0851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 101456 Nr: 2554-76.2015.811.0008

 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: JULIO FRANCISCO DOS SANTOS

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando a informação das partes, que não tem interesse na 

audiência de conciliação, proceda-se a secretaria, com baixas 

necessárias quanto ao cancelamento da audiência.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 103483 Nr: 3770-72.2015.811.0008

 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: EDILZA ZANAIDE FIRMO,

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 101551 Nr: 2617-04.2015.811.0008

 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: ELIANE ANTUNES GARCIA

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 101744 Nr: 2748-76.2015.811.0008

 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: EUNICE BUENO SOARES

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 106574 Nr: 5858-83.2015.811.0008

 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: VALDEMAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 
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unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 104162 Nr: 4235-81.2015.811.0008

 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 PONCIANA DE SOUZA ALVES SANTOS

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 103479 Nr: 3766-35.2015.811.0008

 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: CREONICE APARECIDA ANTUNES DE SOUZA

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 106577 Nr: 5861-38.2015.811.0008

 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: REGINA APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 106576 Nr: 5860-53.2015.811.0008

 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: HELENA FLORES FALANQUE

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 106578 Nr: 5862-23.2015.811.0008

 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: JOEL ANDRÉ DE ALMEIDA

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.
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Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 106551 Nr: 5837-10.2015.811.0008

 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: SUELI DOS REIS

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 101619 Nr: 2651-76.2015.811.0008

 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: GERONIMA ALVES GUIMARAES BATISTA

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Intime-se o ente municipal, por intermédio da Secretaria de Administração 

para: 1) informar se o pagamento dos proventos era realizado no próprio 

mês trabalhado ou no mês subsequente, durante o período de vigência da 

URV; 2) a data de fechamento da folha de pagamento, durante o período 

de vigência da URV; 3) a data do crédito do salário em conta bancária 

durante o período de vigência da URV; 4) informação sobre a eventual 

existência de lei municipal de reestruturação de cargos e salários dos 

servidores municipais, por ocasião da conversão definitiva dos salários de 

unidade real de valor (URV) para o padrão monetário Real (R$), aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando as informações, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 94585 Nr: 4152-02.2014.811.0008

 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: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando que havendo interesse de uma das partes na audiência de 

conciliação, esta é obrigatória (art. 334, §4º, I, do NCPC), designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 06/04/2017, às 16h500min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

localizado na Rua João Custódio da Silva, nº 404, Jardim Maracanã, Barra 

do Bugres (local onde funciona o Juizado Especial, conhecido 

popularmente por “Forinho”).

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Intime-se o requerido, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data 

da audiência.

Havendo o desinteresse das partes, esta deverá requerer o cancelamento 

da audiência ora designada por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (artigo 334, § 5º, do 

CPC), caso em que, a partir do protocolo da referida petição, iniciará o 

prazo para oferecimento da contestação (artigo 335, II, do CPC).

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 97693 Nr: 246-67.2015.811.0008

 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: SANTA CEBALHO FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 83.

Considerando que havendo interesse de uma das partes na audiência de 

conciliação, esta é obrigatória (art. 334, §4º, I, do NCPC), designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 13/04/2017, às 15h50min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

localizado na Rua João Custódio da Silva, nº 404, Jardim Maracanã, Barra 

do Bugres (local onde funciona o Juizado Especial, conhecido 

popularmente por “Forinho”).

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Intime-se o requerido, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data 

da audiência.

Havendo o desinteresse das partes, esta deverá requerer o cancelamento 

da audiência ora designada por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (artigo 334, § 5º, do 

CPC), caso em que, a partir do protocolo da referida petição, iniciará o 

prazo para oferecimento da contestação (artigo 335, II, do CPC).

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 106577 Nr: 5861-38.2015.811.0008

 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: REGINA APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando a informação da parte autora, que não tem interesse na 

audiência de conciliação, e, considerando ainda que o feito já foi 

contestado pelo requerido, determino o cancelamento da audiência 

designada.

Intime-se o requerido, quanto o cancelamento da audiência.

Após, voltem-me conclusos para julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 101551 Nr: 2617-04.2015.811.0008

 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: ELIANE ANTUNES GARCIA

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando a informação da parte autora, que não tem interesse na 

audiência de conciliação, e, considerando ainda que o feito já foi 

contestado pelo requerido, determino o cancelamento da audiência 

designada.

Intime-se o requerido, quanto o cancelamento da audiência.

Após, voltem-me conclusos para julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 106576 Nr: 5860-53.2015.811.0008

 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: HELENA FLORES FALANQUE

 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: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando a informação da parte autora, que não tem interesse na 

audiência de conciliação, e, considerando ainda que o feito já foi 

contestado pelo requerido, determino o cancelamento da audiência 

designada.

Intime-se o requerido, quanto o cancelamento da audiência.

Após, voltem-me conclusos para julgamento antecipado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000674-27.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO (ADVOGADO(A))

LUCIANA APARECIDA DA SILVA DOMINGOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO AUTO POSTO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 11 de setembro de 2018. Senhor(a) 

LUCIANA APARECIDA DA SILVA DOMINGOS, Rua Real, n° 299, Maracanã, 

CEP 78390-0000, 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: 15:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000674-27.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCIANA APARECIDA DA SILVA DOMINGOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - MT19362/O Parte Ré: 

FLORINDO AUTO POSTO LTDA 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: 1000676-94.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15267852. "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". 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-49.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA DA CRUZ SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 11 de setembro de 2018. Senhor(a) ELOISA 

DA CRUZ SILVA DE OLIVEIRA, Rua Buriti, s/nº, Qd. 08, Lt. 17, Bairro 

Jardim das Palmeiras, Barra do Bugres/MT, CEP 78.390-000. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 25/09/2018 Hora: 15:40, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000679-49.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELOISA DA CRUZ SILVA 

DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO AMORIM DE 

ARRUDA - MT0015634 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: 1000685-56.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JULINHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15274526. "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: 1000691-63.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANA ELIDIA MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15276351. "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 a parte Reclamante para a fim de indicar INTIMAR emendar a 

inicial o nome da rua, ponto de referência e telefone, uma vez que o 

endereço está sem número, para que futuras intimações possam ser 

frutíferas, 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: 1000418-84.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

NEUSA RUIZ ORTEGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 11 de setembro de 2018. Senhor(a) NEUSA 

RUIZ ORTEGA, Rua Presidente Juscelino Kubistchek, s/nº, Centro, 

município de Porto Estrela/MT, CEP 78.398-000. A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 25/09/2018 Hora: 14:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000418-84.2018.8.11.0008; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: NEUSA RUIZ ORTEGA Advogado do(a) 

REQUERENTE: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - MT0006539A 

Parte Ré: EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA (“BBOM”) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000442-83.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM (ADVOGADO(A))

IVANETE TAUFMANN LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000442-83.2018.8.11.0050. REQUERENTE: IVANETE TAUFMANN LOPES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação para concessão de auxílio doença c/c pedido de 

antecipação de tutela. 2. O(a) autor(a) requer a antecipação de tutela com 

o fim de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. 3. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência pretendida 

desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. A urgência 

deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para 

levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito 

pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. 5. Contudo, não restou 

demonstrado nos autos a probabilidade do direito da requerente, mormente 

considerando que a prova da condição de incapacidade laborativa será 

colacionada também através de prova pericial em fase de instrução 

processual. 6. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência com o fim de 

obtenção do benefício previdenciário de auxilio doença. 7. A praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito 

ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem 

comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual, mister que o 

presente feito seja prontamente saneado e encaminhado diretamente à 

instrução, ocasião em que a conciliação prévia será permitida. 8. Por se 

tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica. 9. Assim, nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia médica para o dia 23 de 

outubro de 2018, às 13h00min a ser realizada nas dependências deste 

Fórum. 10. Para tanto, nomeio como perito o Dr. Artur José Alberti Neto, 

FIXANDO a quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de honorários 

periciais, nos termos da Resolução n.º 232/2016 do CJF. 11. 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. 

12. O Senhor Perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados na forma do Anexo do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 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. 13. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento 

junto ao Sistema AJG da Justiça Federal. 14. Acerca da recente decisão 

junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento 

administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o indeferimento do 

pedido. 15. Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do 

artigo 183 c/c 335 do CPC. 16. Por sua vez, decorrido o prazo de 

contestação, independente de manifestação, vistas ao autor. 17. Após, 

conclusos. 18. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Novo do 

Parecis/MT, 20 de agosto de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79428 Nr: 504-14.2016.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61997 Nr: 3014-39.2012.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 -A/MT

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 57 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de Novembro 

de 2018 ás 09h10min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 78600 Nr: 26-06.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEAN DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Vistos, etc.

1. ACOLHO e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados na 

manifestação de f. 93 pela Ilustre representante do MPE.

2. CUMPRA-SE conforme o requerido, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 29501 Nr: 2886-58.2008.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BARBOSA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Vistos, etc.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que todas as 

cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por consequência, 

promover sua citação pessoal.

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 acusado, 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.

 Após, arquive-se provisoriamente o presente feito, dando-se baixa no 

relatório.

CUMPRA-SE conforme o requerido, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83270 Nr: 2717-90.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO MIGUEL QUINEBES

 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:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64261 Nr: 2295-23.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FRANCISCO DA COSTA, VALTER 

FRANCISCO DA COSTA & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64257 Nr: 2291-83.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE RODRIGUES FROES, SANDRO 

RENATO DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls.107/109, 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, na forma do art.924, II do 

CPC.7.No que tange ao pedido de suspensão do feito até o cumprimento 

integral do acordo entabulado, anoto que a sentença homologatória de 

acordo constitui título executivo judicial8.Assim, ainda que o acordo ora 

homologado fixe o adimplemento de prestações periódicas, eventual 

descumprimento do pactuado ensejará sua execução, não cabendo a 

retomada do curso processual na fase em que se encontrava antes da 

homologação9.Portanto, com fundamento no princípio da duração razoável 

do processo, a fim de evitar acúmulo de ações no estoque da secretaria 

do juízo, INDEFIRO o pedido devendo, os autos, serem remetidos ao 

arquivo, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo, sem prejuízo ao seu desarquivamento para eventual 

processamento da execução10.P. I.C.11.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70475 Nr: 3585-39.2014.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17.720/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$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 18/19. 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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38213 Nr: 1566-65.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDINO ZANELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ZANELA - 

OAB:6.744/MT

 Ante o exposto, e por todos os argumentos que aqui consta, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente a impugnação 

apresentada para reconhecer o excesso na execução em virtude da 

aplicação dos juros antes da fase de cumprimento de sentença.Por 

conseguinte, homologo os cálculos de f. 209.Sem prejuízo, considerando 

que o executado apresentou a impugnação sem prévio depósito do valor 

constante da contra memória de cálculo de f. 2.09, encaminhem-se os 

autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo com a incidência da 

multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC.Publique-se. Registre-se. 

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

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 01 de agosto de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 036/2018 - DF

 Caroline Schneider Guanaes Simões, Juíza de Direito Diretora do Foro, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO a apresentação de novos atestados pela servidora Elcie 

Cristina Martins, Gestora Judiciária Substituta da 3ª Vara desta Comarca, e 

em razão de grave quadro de saúde, conforme mencionado p or sua 

Cardiologista, Dr.ª Sandra Franco, em um dos atestados;

 CONSIDERANDO a necessidade de manter a regular prestação dos 

serviços da Secretaria da 3ª Vara desta Comarca;

RESOLVE:

Art. 1.º RETIFICAR os termos da Portaria n.º 035/2018-DF, para que 

conste o período de designação do servidor Leandro Castro Pini, Analista 

Judiciário, matrícula 21165, para o exercício da função de Gestor 

Judiciário na 3ª Vara de Campo Verde, no período de 20/08/2018 a 

07/10/2018, durante o afastamento da titular.

Art. 2º. Publique e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Campo Verde, 11 de setembro de 2018.

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000887-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA RANUCCI (REQUERIDO)

GIANA KARLA CASARIN FARIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 11 

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: 

1000887-98.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 12.690,82; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação] Partes do processo: Parte 

Autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Parte Ré: GIANA KARLA CASARIN FARIAS 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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000932-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

B. M.W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

EDER FABRILO ROSA (ADVOGADO(A))

SANDRO HENRIQUE TROVAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA MOISES DA SILVA HENRIQUE (REQUERIDO)

ANDERSON DA SILVA HENRIQUE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 11 

de setembro de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento 

n° 56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para , a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca. Processo: 1000932-05.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 

55.437,60; Tipo: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação, 

Intimação] Partes do processo: Parte Autora: B. M.W. EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Parte Ré: ANDERSON DA SILVA HENRIQUE 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) 
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3419-2418

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000932-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

B. M.W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

EDER FABRILO ROSA (ADVOGADO(A))

SANDRO HENRIQUE TROVAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA MOISES DA SILVA HENRIQUE (REQUERIDO)

ANDERSON DA SILVA HENRIQUE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 11 

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: 

1000932-05.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 55.437,60; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação, Intimação] Partes do 

processo: Parte Autora: B. M.W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Parte Ré: ANDERSON DA SILVA HENRIQUE 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000606-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZACARIAS FILHO (AUTOR(A))

MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 11 

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 apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Processo: 1000606-45.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 

12.402,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: 

[AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO] Partes do processo: Parte Autora: 

JOSE ZACARIAS FILHO Parte Ré: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79015 Nr: 3836-88.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda, Fernando Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalzirene Dias Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Alexandre Adaelsio da Cruz, 

OAB/MT n. 8.028-B, para proceder à devolução destes autos, bem como 

de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do 

CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31100 Nr: 1209-19.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Lourival Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a guia emitida referente ao 

comprovante de pagamento que foi juntado aos autos, em razão de ser 

exigido pela Central de Mandados desta Comarca a apresentação da guia 

juntamente com o comprovante de pagamento para a distribuição do 

mandado ao Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70523 Nr: 3401-85.2011.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto de Almeida Cinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO da parte exequente para manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco)dias, quanto a eventual prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73974 Nr: 2961-55.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicência Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida de Oliveira Scatigna - 

OAB:OAB/MT 12.090, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

735,05 (setecentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), a qual foi 

condenada nos termos da r. sentença de folhas 53/57. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 468,40 (quatrocentos e sessenta e oito 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 266,65 

(duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), para fins 

de TAXA JUDICIÁRIA, Fica cientificado de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e 

CPF do devedor junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35172 Nr: 1712-06.2011.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Belizário Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

812,40(oitocentos e doze reais e quarenta centavos), a qual foi 

condenada nos termos da r. sentença de folhas 73/78. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 406,20(quatrocentos e seis reais e vinte 

centavos) para recolhimento de CUSTAS e , R$ 406,20(quatrocentos e 

seis reais e vinte centavos), para fins de TAXA JUDICIÁRIA, fica 

cientificado de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF do devedor junto à 

DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no 

artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34991 Nr: 1531-05.2011.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

32579292187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/06/2011.

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

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de pagamento de 

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

24613/2006, 24614/2006, 24615/2006, 24616/2006 (MAIS 13 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

 - Valor Total: R$ 1.589,60 - Valor Atualizado: R$ 1.589,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalDespacho.Vistos etc.A fim de bem 

prestigiar a citação pessoal do Executado José Rodrigues da Silva, 

DETERMINO que se solicitem informações pelo Sistema Infojud e Sistema 

Siel, acerca de seu endereço atualizado.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o 

necessário a sua citação, observando-se as advertências consignadas 

na decisão inicial.Do contrário, se impossível a localização da Parte, 

DEFIRO, desde logo, o pedido de citação por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80. Nessa hipótese, 

esgotado o prazo sem manifestação, INTIME-SE o Exequente, por meio do 

seu Procurador, para que requeira o que de direito.Por fim, POSTERGO 

para depois da penhora a nomeação de Curador ao Executado. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 20 de abril de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 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, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 10 de setembro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144715 Nr: 2535-33.2018.811.0051

 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: Canavezi & Lunardelli Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valnei Luiz Gueno, Fernanda Cristine Rabelo 

Gueno, Umberto João Gueno, Espólio Valdemiro Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Salih El Kadri Teixeira - 

OAB:44.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:78508

 Pelo exposto, nos termos dos arts. 330, II, e 485, I, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a petição inicial, por reconhecer 

a ilegitimidade da Embargante, e, por consequência, JULGO extinto, sem 

resolução de mérito, os presentes embargos de terceiro.Custas pela 

Embargante. Sem honorários.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C.Campo Verde/MT, 03 de 

agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ODORINA NOGUEIRA PAVESI (AUTOR(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (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: 30/10/2018 Hora: 13:00 , 

no endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente 

na audiência. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001266-39.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

DANIEL MARTINS DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA REIS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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: 30/10/2018 Hora: 14:40 , 

no endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente 

na audiência. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

ALTEMAR DE PAULA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 
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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: 30/10/2018 Hora: 14:00 , 

no endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente 

na audiência. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 152858 Nr: 5655-84.2018.811.0051

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5655-84.2018.811.0051 (Código 152858).

Medida Protetiva.

Despacho.

Vistos etc.

Extrai-se dos autos que o Parquet deixou de incluir o genitor da 

adolescente no polo passivo da ação, sendo que a inclusão deste no polo 

passivo, com a sua consequente qualificação é requisito essencial e 

intransponível, dado o caráter contencioso da medida, consoante prevê o 

art. 101, §2º da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, in verbis:

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a 

autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes 

medidas:

[...]

VII – acolhimento institucional;

[...]

§2º Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de 

vítimas de violência ou abuso sexual e das providências que alude o art. 

130 desta Lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio 

familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na 

deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo 

interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos 

pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla 

defesa (grifo nosso)

Nesse contexto, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que 

EMENDE a inicial no prazo de 05 (cinco) dias, e inclua o genitor da 

adolescente no polo passivo da presente medida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Verde, 10 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86477 Nr: 4303-33.2014.811.0051

 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): Severino Carvalho Pereira Junior

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, da sentença proferida nos autos em epígrafe. 

Processo 4303-33.2014.811.0051 – Cód. 86477

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial.Vistos etc.Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI 

VALE DO CERRADO em face de SEVERINO CARVALHO PEREIRA JUNIOR, 

ambos já qualificados.Verifica-se que a exequente foi devidamente 

intimada para retirar a carta precatória expedida (Ref. 22) e dar regular 

andamento ao processo (Ref. 28), contudo permaneceu inerte (Ref. 29).É 

o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Convém explicitar, de início, que a 

extinção da execução é regulada pelo artigo 924 do NCPC. Todavia, a lei 

processual civil diz, também, que sendo o procedimento executivo omisso, 

incidirão, na medida do possível, as normas do processo de 

conhecimento, consoante disposto no artigo 771, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil.LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ 

ARENHART e DANIEL MITIDIERO, ensinam:“Na falta de regras específicas 

previstas no Livro II, da Parte Especial, deve-se recorrer às regras gerais 

da Parte Geral e também ao Livro I da Parte Especial. Assim, por exemplo, 

as normas fundamentais do processo civil (arts. l. o a 12), as normas que 

regem o exercício da jurisdição (arts. 2.0 e 16, CPC), da ação (arts. 17-20, 

485, VI CPC), a participação das partes, de terceiros e de seus 

procuradores (arts. 70-138, CPC), a atuação do Ministério Público (arts. 

176-181,CPC),a competência jurisdicional (arts. 42-69, CPC), os poderes e 

deveres do juiz (arts. 139-148, CPC), a disciplina dos auxiliares da 

justiça(arts.149-175, CPC), a prática dos atos processuais (arts. 188-283, 

CPC), a formação, a suspensão e a extinção do processo (arts. 312-317, 

CPC) e as técnicas processuais voltadas para tutela dos direitos (arts. 

536-538, CPC). A disciplina do processo de conhecimento aplica-se 

subsidiariamente à execução. A subsidiariedade indica que, existindo 

norma especial no Livro II, não se aplica a disposição geral do Livro I 

( S T J , 4 . a T u r m a ,  R E s p  3 9 . 2 9 6 / S P ,  r e l . M i n .  S á l v i o d e 

FigueiredoTeixeira,j.11.06.1996, Dj12.08.1996, p. 27.487). (in Novo código 

de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 736).Da exegese do referido dispositivo legal conclui-se ser possível à 

extinção do feito pela desídia do credor, com a aplicação subsidiária das 

normas relativas ao processo de conhecimento.Ora, a exequente foi 

pessoalmente intimada para dar regular andamento ao feito (Ref. 28) e 

permaneceu silente (Ref. 29).Diante do exposto, restando evidente a falta 

de compromisso da parte exequente, JULGO EXTINTA a presente 

execução, com fulcro no que dispõe o 771, parágrafo único c/c art. 485, 

inciso III, ambos do Novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.Por corolário, CONDENO a parte exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Ainda, DETERMINO a baixa da restrição 

de fls. 47. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo.Campo 

Verde – MT, 29 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76177 Nr: 1136-42.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecio Gomes de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé, que nesta data, INTIMO a parte requerente na pessoa 

do seu procurador, para no prazo de 5 (CINCO) dias, apresentar planilha 

de debito devidamente atualizada para realização de penhora online. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6460 Nr: 811-19.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Nelson Aparecido Manoel Júnior - OAB:5454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flavio Luciano Bauermeister - OAB:7328/B

 Certifico e dou fé que, INTIMO o requerido na pessoa do seu procurador, 

conforme despacho de fls.239, para esclarecer quem permanece 

patrocinando a causa em relação à parte requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92193 Nr: 1395-66.2015.811.0051

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

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson de Souza, José Wanderley Nunes 

Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM BEHLING PEREIRA DA 

LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu 

procurador, a fim de colher manifestação acerca da certidão do Oficial de 

Justiça, 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.: 140137 Nr: 415-17.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ferreira Ciciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de 

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.: 22419 Nr: 364-55.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equagril S/A - Equipamentos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzatto - OAB:15818/PR, 

Lúcio Clovis Pelanda - OAB:26.360/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de 

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.: 102386 Nr: 238-24.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soili Frozza, Romeu Baum, Algosucesso 

Indústria e Comércio Têxtil Ltda - ME, Noemia Baum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu 

procurador, a fim de colher manifestação acerca da exceção de 

pré-executividade de ref. 39, no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12801 Nr: 2286-39.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia de Castro Stringheta - 

OAB:8550/MT, Lorivaldo Fernandes Stringheta - OAB:3517-B/MT

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de 

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.: 117634 Nr: 6184-74.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Cezar Jorge Pellarigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte executada, devidamente intimada via Oficial 

de Justiça, não pagou e não embargou a presente execução; QUE, INTIMO 

a parte exequente, na pessoa no seu procurador, a fim de colher 

manifestação acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, bem como 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 86477 Nr: 4303-33.2014.811.0051

 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): Severino Carvalho Pereira Junior

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, restando evidente a falta de compromisso da parte 

exequente, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no que 

dispõe o 771, parágrafo único c/c art. 485, inciso III, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, por abandono da causa.Por corolário, CONDENO 

a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Ainda, DETERMINO a baixa da restrição de fls. 47. 

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo.Campo 

Verde – MT, 15 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17542 Nr: 3428-44.2006.811.0051

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banktrade Agrícola Importadora e Exportadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Sol Sementes Ltda, Guidone Romeu 

Dallastra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Luiz Buch - OAB:21.938/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerente, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

658,57 (seiscentos cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), a 

qual foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 64/69. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 605,04 (seiscentos e cinco reais 

e quatro centavos)para recolhimento de CUSTAS e R$ 53,53 (cinquenta e 

três reais e cinquenta e três centavos), para fins de TAXA JUDICIÁRIA, 

Fica cientificado de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF do devedor 

junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto 
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no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 149869 Nr: 4630-36.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PZdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevan Faustino Zibordi - 

OAB:OAB 208633/SP

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 4630-36.2018.811.0051 - Cód. 149869

Espécie: Carta Precatória / Criminal

Data e horário: 30 de agosto de 2018, às 13:15 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Promotor de Justiça.

Ausente a testemunha, que não pode comparecer, conforme certidão nos 

autos ref. 24.

DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Designo nova data 

para a oitiva das testemunhas para o dia 29 de outubro de 2018, às 

13h20h. Intime-se a testemunha novamente, por mandado, e o advogado, 

via DJE. O Ministério Público sai devidamente intimado. 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KATICILENI PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (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 CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Assim, impulsiono o feito a fim de intimar o recorrido 

para apresentar suas contrarrazões. CAMPO VERDE, 11 de setembro de 

2018 EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 TELEFONE: (66) 34192233

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001604-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI DE SOUZA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Assim, intime-se a parte reclamante, na pessoa de 

seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o motivo de 

ter ajuizado ação semelhante neste Juizado Especial (PJe nº 

1001603-28.2018.8.11.0051), sob pena de indeferimento da inicial. Em 

caso positivo, deverá justificar o motivo do novo ajuizamento da demanda 

idêntica. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 04 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001349-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DOS SANTOS SOUZA (EMBARGANTE)

MARIANA FONSECA CORREIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR (EMBARGADO)

IZALTINO MEIRA DIAS JUNIOR (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001349-89.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Diante do 

acordo formalizado nos autos nº 1000829-32.2017.8.11.0051, consoante 

juntada de ID 12962165, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de sua 

Advogada, para que manifeste seu interesse ou não no prosseguimento 

do presente feito, em dez dias. Após, com a resposta ou decorrido o 

prazo, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de agosto de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001605-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO JOSE ALVES BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001605-95.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Recebo a 

petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil. Registro, por oportuno, que muito embora 

a presente demanda tenha sido distribuída nos pedidos de urgência, em 

análise detida à inicial vislumbra-se inexistir quaisquer pedido de urgência, 

notadamente a concessão de antecipação de tutela, de modo que deve ter 

seu prosseguimento regular. 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, 04 de 

setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 23/10/2018, às 15h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANDRE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 211 de 456



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 : 

1000277-33.2018.811.0051 Polo Ativo: ANDRE RIBEIRO DA SILVA 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 ANDRE RIBEIRO 

DA SILVA 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 

preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e ausência 

de pretensão resistida, 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 

suscitadas pela Requerida se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, afasto as preliminares arguidas. 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 pela Autora, restando 

comprovado sua conduta ilícita. 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. 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. 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, 12 de julho de 2018. Kelson Giordani 
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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: 1000222-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEITE PAIM (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

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 : 

1000222-82.2018.811.0051 Polo Ativo: GERSON LEITE PAIM 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 GERSON LEITE PAIM 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 preliminar de 

ausência de comprovante de endereço, no mérito, afirma que agiu em seu 

exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular 

contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova e a 

necessidade da aplicação da Sumula 385 STJ, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange a preliminar de 

inépcia da inicial por ausência de comprovante de endereço não merece 

prosperar, tendo em vista que dos autos constam documentos suficiente 

para analise do mérito, sendo que a inicial preenche os requisitos dos 

artigos 319 e 320 CPC, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. 

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 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 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 autora possuir somente uma 

restição, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em questão em 

virtude da ausência de prova do débito. 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 
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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, 18 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001603-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI DE SOUZA PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 29/10/2018 Hora: 13:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (INTERESSADO)

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 29/10/2018, às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI LOPES CARVALHO (REQUERENTE)

FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO LAZARINI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 23/10/2018, às 15h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 22/10/2018, às 14h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO JOSE ALVES BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 29/10/2018 Hora: 10h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

HERCIO CIMADOM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001667-38.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Em consulta 

ao Sistema Nacional de Gravames, no site do DETRAN-MT e no RENAJUD, 

observa-se que sobre o veículo objeto da presente lide, não constam 

quaisquer gravames, consoante os extratos ora juntados. Desta forma, 

antes de analisar o pedido de urgência postulado para determinar a 

imediata baixa do gravame, INTIME-SE o Autor, na pessoa do seu 

advogado para que se manifeste sobre os documentos ora anexados, e 

também para que esclareça como obteve a informação acerca da 

restrição, em 10 dias. Com a resposta, ou decorrido o prazo, retornem os 

autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 11 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-50.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALDIMERI TERESINHA SPLENDOR ZIMMERMANN ANTONIO
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Autos nº 1001371-50.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Inconformada 

com a sentença proferida, a parte reclamada interpôs recurso inominado, 

devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. 

Certificada a tempestividade do recurso inominado, RECEBO-O no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Tendo a 

parte recorrida apresentado suas contrarrazões, remeta-se o feito à 

Superior Instância para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde –MT, 11 de 

setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-31.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

RONICLEIDE APARECIDA GUIMARAES CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010030-31.2014.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Inconformada 

com a sentença proferida, a parte reclamada interpôs recurso inominado, 

devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. 

Certificada a tempestividade do recurso inominado, RECEBO-O no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Tendo a 

parte recorrida apresentado suas contrarrazões, remeta-se o feito à 

Superior Instância para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde –MT, 11 de 

setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001617-12.2018.8.11.0051 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 poderá comprovar o débito inserido no 

cadastro de inadimplentes é legítimo. Assim, visível a hipossuficiência 

probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, 

alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Ao 

Requerido incumbirá, portanto, a demonstração de que o débito negativado 

é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada 

entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica da 

Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a parte 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. - 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 ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 
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referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é fácil 

constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz de 

causar lesões financeiras a Autora, pois a restrição impede o crédito. Por 

outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a finalidade de 

proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, a Requerente alegou que na data de 

08.11.2016 ajuizou perante o Juizado Especial, ação onde discutia a 

negativação de débito indevido em seu nome, autos nº 

1000464-12.2016.8.11.0051, na qual obteve sentença procedente, 

reconhecendo que a inexistência do débito que ocasionou a negativação. 

Dita reclamação atualmente se encontra em fase de cumprimento de 

sentença. Entretanto, em 27.08.2018, teve seu nome novamente 

negativado pela dívida que já foi reconhecida inexistente por sentença 

judicial. Em consulta aos autos nº 1000464-12.20168.11.0051, em trâmite 

neste Juizado, verifica-se que em ação anterior, julgada procedente, foi 

determinada a exclusão da inscrição do nome da Reclamante em 

cadastros restritivos de crédito, cujo trânsito em julgado ocorreu em 

03.04.2018, consoante certidão de ID 12830580. In casu, cumpre 

ressaltar, que a Reclamante está se insurgindo contra uma nova inscrição, 

fundamentada em relação já declarada como inexistente por meio de 

sentença judicial com trânsito em julgado. Pelo exame do documento de ID 

15190793, consta a existência de inclusão em nome da Reclamante, desta 

feita, em data posterior ao trânsito em julgado da sentença, qual seja, 

27.08.2018. Destarte, trata-se de novo fato apontado como ilícito, 

justificado o pedido formulado no presente feito. Logo, entendo verissímeis 

as alegações da Reclamante, merecendo acolhimento o pleito liminar, pois 

logrou demonstrar a nova negativação do débito declarado por sentença 

como inexistente. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é 

aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para 

identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pelo Reclamante. 

Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – 

garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. 

Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado 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 antecipação de tutela aduzido pelo 

Reclamante para determinar que o Requerida promova a imediata baixa de 

seu nome dos cadastros de inadimplentes, relativamente ao débito 

discutido nos presentes autos, até ulterior determinação deste Juízo. 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. Campo Verde-MT, 06 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010900-42.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MADALENA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010900-42.2015.8.11.0051 Cumprimento de sentença Decisão. 

Vistos etc. Razão assiste a Executada em sua manifestação de ID 

15143876, pois, em verdade, trata-se de execução movida em face de 

autarquia pública estadual, conforme disposto no artigo 535 do CPC. 

Destarte, revogo as decisões lançadas nos IDs 8203551, 10351527 e 

14423400, destes autos. Assim, efetue-se o levantamento do valor 

penhorado nos autos (ID 10902355), em favor da Executada, em conta a 

ser indicada por ela. Prosseguindo, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença contra a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT. Intime-se a Executado, na pessoa do seu 

representante judicial para que, querendo, apresente impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, nos 

termos do Provimento 11/2017 – CM, artigo 3º, parágrafo 1º, DETERMINO 

que sejam encaminhados ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital e do e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.juz.br. os seguintes documentos: sentença, o título 

que deu origem ao cálculo e suas alterações, o cálculo originário da 

liquidação e informação referente à prioridade legal Retornando o cálculo, 

intimem-se as partes para que fiquem cientes do cálculo apresentado. Não 

havendo qualquer manifestação, dou o cálculo como homologado e 

determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor, nos termos do 

art. 535, §§ 4º e 3º, inciso II, do NCPC e 910, § 1º e art. 100, da CR/88. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

10 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JAINARA DIAS DOS SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de embargos de declaração manejados 

por TELEFONICA BRASIL S.A., alegando, em suma, que a sentença 

proferida é contraditória, em relação à fundamentação quanto à existência 

de danos morais (ID 15110876). Vieram os autos conclusos. Decido. Os 

embargos de declaração apenas são oponíveis quando a decisão enceta 

contradição, obscuridade ou omissão, e erro material, o que 

evidentemente não se infere do expediente mencionado. Volvendo olhos 

ao feito, verifico que não há causa para embargos declaratórios, haja 

vista que não há qualquer obscuridade ou contrariedade deste Juízo no 

comando sentencial em referência. Ao contrário, o decreto condenatório 

constou expressamente a fundamentação acerca da possibilidade de 

concessão dos danos morais pleiteados. Ademais, é certo que a 

substância do julgado deve ser mantida, visto que os embargos não visam 

a reforma da decisão, mas apenas serve como instrumento para correção 

de erros visíveis e aclarar eventuais obscuridade ou contradição, omissão 

ou erro material, mas que mantenham o mesmo teor decisório exarado 

anteriormente. Por seu turno, quanto à irresignação no tocante ao mérito, 

deve a parte utilizar-se da via adequada para buscar a alteração da 

sentença, consoante seus interesses, o que não se admite por meio de 

embargos. Nesse sentido, eis o arresto: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 216 de 456



INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 

1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO 

JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada 

a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e 

verificado o propósito de rediscutir o mérito da decisão, nega-se 

provimentos aos Embargos de Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. Reabro o prazo recursal. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-51.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

ELTON CARLOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO BERLOFA GARCIA (RÉU)

RICARDO NUNES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000140-51.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por Allianz Seguros S.A, alegando, 

em suma, que a decisão sentença proferida nos autos é omissa, tendo em 

vista que deixou de apreciar o seu pedido redirecionamento, via sistema 

PJe, para uma das varas cíveis desta Comarca de Campo Verde. Era o 

que tinha a relatar. Fundamento e Decido. Os embargos de declaração 

apenas são oponíveis quando a decisão enceta contradição, obscuridade 

ou omissão, e erro material, o que evidentemente não se infere do 

expediente mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que não há 

causa para embargos declaratórios, haja vista que não há qualquer 

obscuridade ou contrariedade deste Juízo no comando judicial em 

referência. Para esclarecimento e deixar extreme de quaisquer dúvidas 

sobre a questão em voga, ressalta-se que ao tempo do aforamento da 

ação em discussão, bem como da petição de ID 12033392, o sistema do 

PJe, nesta Comarca de Campo Verde – MT, era exclusivo no Juizado 

Especial Cível O sistema do PJe somente foi instalado nas duas Varas 

Cíveis desta Comarca, no mês de abril do ano em curso e, por certo, o 

almejado redirecionamento via PJe, ao tempo da objurgada decisão, não se 

afigurava possível. Destarte, é de clareza mediana que o Douto Causídico 

efetuou a distribuição da ação no sistema PJe do Juizado Especial desta 

Comarca de Campo Verde-MT, quiça, por completo desconhecimento da 

situação ora exposta. Salutar, também, pontuar o conhecimento desta 

Magistrada que em sede do juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, não haverá pagamento de custas, taxas ou despesas, se 

mostrando desnecessário o apontamento do nobre Causídico no ponto. 

Posto isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 1.022 do CPC. Entretanto, como alhures afirmado, ante a 

instalação do sistema PJe, em 09 de abril de 2018, nas duas Varas Cíveis 

desta Comarca de Campo Verde-MT, após o cancelamento da distribuição 

neste juízo, proceda-se ao redirecionamento da ação para uma das Varas 

Cíveis desta Comarca. Intime-se. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Campo Verde-MT, 11 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA GOMES (REQUERENTE)

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de embargos de declaração manejados 

por TELEFONICA BRASIL S.A., alegando, em suma, que a sentença 

proferida é contraditória, em relação à fundamentação quanto à existência 

de danos morais (ID 15094737). Vieram os autos conclusos. Decido. Os 

embargos de declaração apenas são oponíveis quando a decisão enceta 

contradição, obscuridade ou omissão, e erro material, o que 

evidentemente não se infere do expediente mencionado. Volvendo olhos 

ao feito, verifico que não há causa para embargos declaratórios, haja 

vista que não há qualquer obscuridade ou contrariedade deste Juízo no 

comando sentencial em referência. Ao contrário, o decreto condenatório 

constou expressamente a fundamentação acerca da possibilidade de 

concessão dos danos morais pleiteados. Ademais, é certo que a 

substância do julgado deve ser mantida, visto que os embargos não visam 

a reforma da decisão, mas apenas serve como instrumento para correção 

de erros visíveis e aclarar eventuais obscuridade ou contradição, omissão 

ou erro material, mas que mantenham o mesmo teor decisório exarado 

anteriormente. Por seu turno, quanto à irresignação no tocante ao mérito, 

deve a parte utilizar-se da via adequada para buscar a alteração da 

sentença, consoante seus interesses, o que não se admite por meio de 

embargos. Nesse sentido, eis o arresto: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 

1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO 

JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada 

a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e 

verificado o propósito de rediscutir o mérito da decisão, nega-se 

provimentos aos Embargos de Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. Reabro o prazo recursal. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011260-74.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA EDUARDA BRITO SALA (ADVOGADO(A))

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

AGÊNCIA CAMPO VERDE 3037 - BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011260-74.2015.811.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Executada BANCO DO BRASIL manejou embargos à execução, sob a 

alegação em suma, de excesso de execução. O Exequente refutou os 

embargos, postulando a penhora on line dos valores existentes na conta 

da Executada. Vieram os autos conclusos. Fundamento. A Executada se 

impõe ao valor cobrado pelo Exequente, alegando excesso, pois postula 

receber R$ 7.035,17, quando o correto seria R$ 1.178,67. Na hipótese dos 

autos, foi proferia sentença condenando a Executada a pagar R$ 

1.000,00, a título de danos morais, corrigidos desde a data da condenação 

(26.09.2016), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (01.04.2016). Além disso, a Executada foi condenada a pagar a 

quantia de R$ 321,27, como forma de restituição por valor cobrado 

indevidamente. A Executada realizou o depósito voluntário apenas da 

restituição, no quantum de R$ 321,27 (ID 4163929), o qual foi devidamente 

liberado a parte Exequente. - DA MULTA: A parte exequente requer o 

pagamento de multa diária, sob a alegação de que o pagamento da 

restituição (item 03 do dispositivo da sentença) ocorreu após 53 dias da 

sentença, ou seja, em 23/11/2016, e, ainda, sem a correção legal, 

notadamente possuindo a diferença de R$ 30,33. Entretanto, entendo que 

tal pedido não merece acolhimento. Da análise dos autos, vislumbra-se 

que a sentença foi proferida em 26.09.2016. Posteriormente, em 

23.11.2016, a parte Executada comprova o depósito voluntário, no valor 

de R$ 321,27, sem, sequer, ter sido intimada para cumprir a sentença, nos 

termos do art. 523 do CPC. Não obstante, é cediço que a parte Exequente, 

instada a manifestar, logo postulou o levantamento dos valores 

depositados e deixou de impugnar referido depósito, concluindo pela sua 

concordância tácita com a quantia paga pela Executada. A propósito, além 
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disso, a parte Exequente permitiu o arquivamento do feito para somente 

então, em 08.01.2018, ou seja, mais de um ano depois, requerer a 

continuidade da execução, o que, por consequência, já se mostra 

preclusa em relação especifica a restituição descrita no item 3, do 

dispositivo do projeto de sentença lançado nos autos. - DOS DANOS 

MORAIS: De outro lado, pertinente se mostra a continuidade da execução 

quanto aos danos morais fixados em sentença, tendo em vista que não 

houve o cumprimento pela Executada. Portanto, considerando que foi 

arbitrado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) quanto aos danos morais, 

entendo que o cálculo apresentado pelo parte Executada (ID 11963199) 

está correto. Por fim, demonstrado o cumprimento do remanescente da 

obrigação, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Decido. Isto posto, JULGO PROCEDENTE os embargos à execução 

movidos pela parte Executada e, por consequência, face à quitação do 

débito, julgo extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO que seja liberada em 

favor da parte Exequente a quantia de R$ 1.178,67 (um mil cento e setenta 

e oito reais e sessenta e sete centavos), depositados em ID 11963204. De 

outro lado, o remanescente do valor depositado nos autos (ID 11963204) 

deverá ser restituído à parte Executada, em conta informada por ela. 

INTIMEM-SE as partes. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 11 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito Adicionar

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001270-13.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LAURA RAQUEL CAMARGO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001270-13.2017.811.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, decido. Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito 

sumaríssimo dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência 

de pedido de desistência por parte do autor não depende da prévia 

manifestação do réu. Veja: “Enunciado 90 – A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento.” Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pelo Requerente, julgando extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas ou honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Às providências. Campo 

Verde-MT, 11 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (REQUERENTE)

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CESAR STEFANI (REQUERIDO)

VIVIANE PEREIRA DE ALENCAR STEFANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000756-26.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis os 

direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas Partes 

(ID 14494613 ), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do NCPC. Sem custas ou honorários. Após, certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às 

providências. Campo Verde - MT, 01 de agosto de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 42498 Nr: 1381-22.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITELVO FRANCISCO DOS SANTOS, IVAN 

SILVEIRA DOS SANTOS, IVONICE MONTANIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8392/MT, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:OAB/MT 17.609, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:OAB/MS 10.647, 

JEFFERSON WEISS - OAB:17628/O, José Henrique Silva Vigo - 

OAB:17074-A MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MG 

18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingu 

em face de Itelvo Francisco dos Santos, Ivan Silveira dos Santos e Ivonice 

Montanira dos Santos.

 Devidamente citados (fls. 71 e 72/verso), os executados Ivan Silveira dos 

Santos e Ivonice Montanira dos Santos deixaram de apresentar resposta, 

tampouco quitaram a dívida.

 Por sua vez, o executado Itelvo Francisco dos Santos foi citado, por meio 

de carta precatória, e apresentou embargos à execução (fls. 149/156.

 Às fls. 76/79 consta espelho da penhora via bacenjud, tendo o exequente 

requerido a expedição do alvará eletrônico às fls. 174.

Decido.

Considerando o disposto no Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, as 

decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Deste modo, intime-se o executado Itelvo Francisco dos Santos para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, à expedição do alvará 

eletrônico requerido pela parte exequente.

 Deixo de determinar a intimação dos demais executados, uma vez que 

citados nos autos, e posteriormente intimados acerca da penhora 

efetivada, quedaram-se inertes, aplicando-lhes, portanto os efeitos da 

revelia.

 Decorrido o prazo, sem manifestação do executado Itelvo Francisco dos 

Santos, aguarde-se 2 (dois) dias úteis e expeça-se o respectivo alvará, 

nos moldes do 1º do artigo 1º do Provimento n. 68/2018.

 Sem prejuízo, desentranhe-se a petição de fls. 149/156, distribuindo-a e 

autuando-a como “Embargos à Execução (art. 914, § 1º do CPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000225-06.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON (EXEQUENTE)

DIEGO STRAPASSON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDAIR ANTONIO SANGALETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao 

MANDADO DE EXECUÇÃO em que é parte exeqüente Diego Strapasson e 

parte executada Oldair Antonio Sangaletti, compareci em 31/8/2018 às 13 

horas, em 3/9/2018 às 17:40 horas, em 4/9/2018 às 18 horas e em 

5/9/2018 às 13 horas na Rua Redentora, nº 182 – Centro, Comarca de 

Canarana-MT, e ali estando NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A CITAÇÃO 
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do Requerido Senhor OLDAIR ANTONIO SANGALETTI por não localizá-lo 

no endereço informado no mandado e na inicial, sendo que o imóvel 

estava sempre fechado e com indícios de que não há morador na 

residência, assim indaguei a vizinhos os quais informaram que o Sr. Oldair 

está atualmente residindo na Chácara Peixe Vivo. Nestes termos, 

suspendo minhas diligências e devolvo o mandado para que a parte 

exeqüente recolha a diligência, a ser pago conforme portaria de nº 053/16, 

devendo ser gerada a guia de pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no sítio eletrônico do TJMT/PJe. Canarana/MT, 6 de setembro de 

2018. MAGDA WISCH Oficial de Justiça SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68015 Nr: 2268-30.2018.811.0029

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia de Canarana-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR FIETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diegon Fietz - OAB:45318

 9. Destarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade 

da segregação cautelar do acusado, não havendo qualquer modificação 

fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva 

até hoje, Julgo Improcedente o pleito de revogação da prisão preventiva 

formulado às fls. 34/42, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como 

foi lançada, como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que 

decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua 

substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão.10. Intime-se. 

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.11. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000150-98.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO (ADVOGADO(A))

LUIZ ALDANI NARDAO (EXEQUENTE)

GABRIELA NARDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000150-98.2017.8.11.0029 Vistos etc. Trato de Ação de 

Execução de Honorários Advocatícios, por nomeação dativa em 

processos físicos, nos quais o pagamento pelos serviços prestados está 

condicionado à apresentação e retenção das certidões originais, neste 

Douto Juízo. Compulsando os autos, vê-se que, não consta a 

apresentação dos documentos. Posto isso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias corridos, juntar aos autos as certidões 

pertinentes. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de 

direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. 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, 07 de agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000119-44.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOLDONI (EXEQUENTE)

JULIANA GOLDONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000119-44.2018.8.11.0029 Vistos etc. Trato de Ação de 

Execução de Honorários Advocatícios, por nomeação dativa em 

processos físicos, nos quais o pagamento pelos serviços prestados está 

condicionado à apresentação e retenção das certidões originais, neste 

Douto Juízo. Compulsando os autos, vê-se que, não consta a 

apresentação dos documentos. Posto isso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias corridos, juntar aos autos as certidões 

pertinentes. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de 

direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. 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, 07 de agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000094-65.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES (EXEQUENTE)

GUILHERME LEITE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000094-65.2017.8.11.0029 Vistos etc. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em 

face da Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento 

de honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma, pugnou pelo regular 

prosseguimento do feito, haja vista não ser considerar o caso de 

embargar, nos termos do art. 535 do NCPC. Determinou a apresentação e 

depósito original do título de crédito na secretaria do Juizado. CERTIFICO a 

parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. Assim, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, para 

fixar o valor devido pelo executado na importância R$ 5.335,06 (cinco mil 

trezentos e trinta e cinco reais e seis centavos). Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE ofício requisitório ao Estado de Mato 

Grosso, conforme previsão do art. 910, do Código de Processo Civil, para 

realização do pagamento na ordem de apresentação deste e à conta do 

respectivo crédito observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal. Após a expedição da RPV e a confirmação do levantamento dos 

valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Cumpra-se. 

Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e 

homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. 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, 07 de 

agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000138-84.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOURA NASSER (EXEQUENTE)

THIAGO MOURA NASSER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Processo nº 1000138-84.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei 9099/95. Trata-se de execução por quantia certa 

movida em face da Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o 

recebimento de honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. 

Citada a Fazenda Pública para opor embargos a mesma determinou a 

apresentação e depósito original do título de crédito na secretaria do 

Juizado. CERTIFICO a parte exequente NÃO depositou em juízo as 

Certidões originárias. A parte autora ainda foi intimada para requerer o que 

quisesse de direito e manteve-se inerte, sendo assim a extinção dos autos 

é a medida que se impõe. Ante o exposto, extingo o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, determinando o arquivamento do feito. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 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, 06 de agosto de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-30.2017.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

F. L. S. MENEZES - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores. 

Após, intime-se a parte executada para que se manifeste acerca da 

petição de Id. 14410051. Por fim, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 05 de setembro 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: 1000095-50.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA (ADVOGADO(A))

JOSUEL OLEGARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 14738632, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 25/10/2018, às 13h30min, que se realizará na 

Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à 

Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 11 de 

setembro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-24.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

KACIO ALVES SOUZA (REQUERENTE)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER SOUSA TONIAZZO (REQUERIDO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

 

Autos do Processo n° 1000045-24.2017.8.11.0029 Vistos. Converto a 

sentença em despacho. Para melhor elucidação do caso em análise se faz 

necessária a realização de Audiência de Instrução e Julgamento. Designo 

para realização de audiência de Instrução o dia 29 de outubro de 2018, às 

13h30 hs que se realizará na Sala de Conciliação do Juizado Especial no 

prédio do Fórum de Canarana/MT, sito à Rua Miraguai, nº 601, Jardim 

Tropical. Intimem-se as partes. Às providências. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo o despacho derradeiro 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, 29 

agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-73.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES COELHO (ADVOGADO(A))

V A KALKMANN DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo 

acerca dos r. despachos constante nos IDs. do documentos: 15185315 e 

12185776, para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Canarana-MT, 11 de setembro de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-53.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000099-53.2018.8.11.0029 Visto. Verificando que o extrato 

das restrições comerciais anexado com a inicial foi emitido através de 

página eletrônica, converto o julgamento em diligência e determino que a 

parte reclamante junte aos autos, em 05 (cinco) dias, extrato completo 

unificado emitido no balcão dos órgãos de restrição ao crédito (SPC, 

SCPC, SERASA, etc), informando todas as restrições impostas no se 

nome e CPF, sob pena de extinção. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 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, 26 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-40.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ESTANLEY CARBONE (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000074-40.2018.8.11.0029 Visto. Verificando que o extrato 

das restrições comerciais anexado com a inicial foi emitido através de 

página eletrônica, converto o julgamento em diligência e determino que a 

parte reclamante junte aos autos, em 05 (cinco) dias, extrato completo 

unificado emitido no balcão dos órgãos de restrição ao crédito (SPC, 

SCPC, SERASA, etc), informando todas as restrições impostas no se 

nome e CPF, sob pena de extinção. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 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, 25 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-10.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000076-10.2018.8.11.0029 Visto. Verificando que o extrato 

das restrições comerciais anexado com a inicial foi emitido através de 

página eletrônica, converto o julgamento em diligência e determino que a 

parte reclamante junte aos autos, em 05 (cinco) dias, extrato completo 

unificado emitido no balcão dos órgãos de restrição ao crédito (SPC, 

SCPC, SERASA, etc), informando todas as restrições impostas no se 

nome e CPF, sob pena de extinção. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 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, 25 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-25.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Processo nº 1000075-25.2018.8.11.0029 Visto. Verificando que o extrato 

das restrições comerciais anexado com a inicial foi emitido através de 

página eletrônica, converto o julgamento em diligência e determino que a 

parte reclamante junte aos autos, em 05 (cinco) dias, extrato completo 

unificado emitido no balcão dos órgãos de restrição ao crédito (SPC, 

SCPC, SERASA, etc), informando todas as restrições impostas no se 

nome e CPF, sob pena de extinção. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 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, 25 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000334-20.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

VISUAL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE BESSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000334-20.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: VISUAL ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME EXECUTADO: ANA CAROLINE BESSA Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 829 do Novo Código de Processo Civil, CITE-SE o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para a 

garantia da obrigação principal, juros e eventuais custas e honorários 

advocatícios. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado de citação, proceder de imediato à 

penhora de bens do executado, imóveis ou móveis que estejam em seu 

poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se pela simples 

tradição - lavrando o respectivo auto, conforme preceitua o parágrafo 1º 

do artigo 829 do Novo Código de Processo Civil. Efetivada a penhora, 

intime-se o devedor para comparecimento à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá opor embargos, nos mesmos autos, 

verbalmente ou por escrito, nos termos do artigo 53, parágrafo 1º da lei 

n.º 9.099/95 e artigo 914 do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se 

que os embargos somente poderão versar sobre matéria constante no 

artigo 52, inciso IX da lei de regência dos Juizados Especiais. Às 

providências. Cumpra-se. CANARANA, 10 de setembro de 2018. Darwin 

de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-07.2013.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALI FULBER CAUMO (REQUERENTE)

MELCHIOR FULBER CAUMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010187-07.2013.8.11.0029. REQUERENTE: VALI FULBER CAUMO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a parte executada para que 

efetue o pagamento das perdas e danos, nos termos da decisão de Id. nº 

7792164. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 06 de setembro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-24.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

CEZAR NEI PEZZINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZUPPANI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS DE SOUZA ALELUIA (REQUERIDO)

DOUGLAS ALESSANDRO RIOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CATIA SIMONE BRANCO ANDREATTA

 

Autos nº 1000088-24.2018.8.11.0029 I – Relatório Dispensado o relatório 

com amparo no artigo 38 da Lei 9.0999/95. II - Fundamento e Decido. Das 

Preliminares Do Valor Da Causa Superior Ao Teto Do Juizado Especial e 

Necessidade de Perícia A priori cumpre a este Juízo analisar a 

competência do Juizado Especial Cível para conhecer da presente 

demanda em função de o valor perseguido superar o patamar de 40 

salários mínimos. No que concerne a essa preliminar, esta não merece 

acolhimento, eis que se tratando de acidente de veículo, previsto no art. 

275, inciso II, do CPC/1973, o Juizado Especial Cível tem competência para 

apreciação e julgamento qualquer que seja o valor, conforme o permissivo 

do art. 3º, II, da Lei nº 9.099/95. Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: II - as enumeradas no art. 

275, inciso II, do Código de Processo Civil; In casu, trata-se de forma 

excetuada e estabelecida entre uma das causas elencadas no art. 275, II, 

no caso específico o de letra “d”, do Código de Processo Civil de 1973, 

sendo a exata adequação da hipótese a norma jurídica como abaixo 

colaciono: Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário: (Redação 

dada pela Lei nº 9.245, de 26.12.1995) II - nas causas, qualquer que seja 

o valor (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 26.12.1995) d) de 

ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via 

terrestre; (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 26.12.199. Irretocável a 

aplicação da Súmula 20 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: SÚMULA 20: As causas cíveis enumeradas no artigo 275, II do 

CPC/1973, admitem condenação superior a 40 (quarenta) salários-mínimos 

e sua respectiva execução no próprio Juizado. (Aprovada em 

12/09/2017). Por final, esclarece-se que consta à nova edição do Código 

de Processo Civil Brasileiro, artigo de lei determinando a aplicação do 

conteúdo previsto no antigo CPC acima referido (CPC/73, 275), com 

previsão de competência dos juizados especiais para o julgamento desta 

demanda, até a edição de lei específica, o que é inocorrente. Art. 1.063. 

Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na 

Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o 

processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da 

Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Quanto a alegação de 

incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia e 

complexidade da causa, não é este o caso. As provas necessárias para a 

elucidação dos fatos constam nos autos e são suficientes para processar 

e julgar apresente demanda, diante do que rejeito a preliminar. 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 outas 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, inclusive com apresentação de 

memoriais orais neste último ato. Havendo suspeita e pedido de contradita 

do depoimento da testemunha Sr. Adélcio Frigo, este foi 

momentaneamente acolhido em Audiência de Instrução. Porém, em análise 

percuciente, não restou evidenciado fato impeditivo da oitiva da 

testemunha, pelo que desconstituo o acolhimento. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais e morais proposta por CEZAR NEI PEZZIN em desfavor de 

MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA ALELUIA e ZUPPANI TRANSPORTES LTDA, 

em decorrência de acidente de trânsito. É a hipótese de responsabilidade 

civil aquiliana/extracontratual, na qual a relação entre as partes é regida 

pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, em que para a configuração da 

responsabilidade e obrigação de indenizar devem estar presentes três 

requisitos, a saber: a conduta ilícita culposa/dolosa, o dano e o nexo de 

causalidade entre a conduta e o evento danoso. 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." 

(Novo Cód. Civ. - Destaquei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 

e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. 
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Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. A responsabilidade subjetiva baseia-se no elemento 

culpa. Em outras palavras, perquirir-se-á se o agente causador do dano 

obrou ou não com culpa ou dolo. Diz-se que a responsabilidade é 

subjetiva, pois o que está em exame é o comportamento do sujeito, ou 

seja, se este ao ter causado o dano, o fez com base na culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia) ou no dolo (intenção deliberada do 

agente em causar o dano). Para melhor elucidação dos fatos passo a 

nomear os veículos com sendo o conduzido pelo autor (V3), conduzido 

pelas partes Rés: Sr. Marcos (V1) e o condutor do veículo de Zuppani 

Transportes como (V2). Todos os veículos são de grande porte 

(caminhão). Analisados os autos, verifica-se que a colisão ocorreu 

quando V2 realizou manobra perigosa, parando em pista de rolagem 

situada na BR 158, Km 550,5, sendo abalroada pelo V1 em sua parte 

traseira, que por consequência perdeu parcialmente o controle do veículo 

adentrando na pista contrária e, em seguida colidiu com o V3, ainda que 

não frontalmente, bateu na parte lateral esquerda (caçamba). O motivo de 

V2 parar na pista de rolagem foi a intenção de fazer conversão a 

esquerda para adentrar em estrada viscinal, sobre a alegação de que não 

havia acostamento naquela parte da pista, o que de fato não existe, mas 

que não o exime da responsabilidade pelos fatos. O acidente ocorreu em 

local perigoso próximo a curva e durante a noite, entre as 19:00min e 

20:00min aproximadamente, do dia 05/09/2017, sendo, portanto induvidoso 

que com visibilidade diminuída. Não há dúvida que o V3/Requerente foi 

atingido em consequência do acidente ocorrido, que foi dado causa por 

V2. Conforme consta na narrativa feita em Boletim de Acidente de Trânsito 

confeccionado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a 

dedução do acidente é de que o V1 (1ª parte Requerida), transitava 

sentido decrescente da via quando se deparou com V2 (2ª parte 

Requerida), parado sobre a via de rolamento aguardando o fluxo de 

veículo que seguia em contrário passar para poder cruzar a via à 

esquerda. Como o V1 não conseguiu parar, tentou desviar para a 

esquerda, mas mesmo assim, colidiu na traseira de V2, que seguia em 

sentido contrário. Após a colisão, o V1 ficou atravessado sobre a pista de 

rolamento; o V2 estacionado na entrada da estrada municipal; e V3 ficou 

parado sobre a via de rolamento com parte da carga do segundo semi 

roboque (milho em grãos) derramado sobre a pista. Restou comprovado 

nos autos defeito nas lanternas traseiras de V2 o que colaborou para o 

sinistro. Foram fixados como pontos controvertidos da demanda, quais 

sejam: (i) A dinâmica do acidente; (ii) A existência e extensão dos danos 

materiais alegados pelo Autor; (iii) A existência dos requisitos ensejadores 

da responsabilidade civil. Como se sabe a regra disposta no Código de 

Trânsito Nacional, dispõe com maior imponência em relação aos veículos 

que necessitam realizar cruzamentos, devendo estes possuir maior 

responsabilidade e atenção frente aos demais, senão vejamos: Art. 28. O 

condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o 

com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Art. 34. 

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que 

pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o 

seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua 

direção e sua velocidade. Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, 

em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: (...) Parágrafo único. 

Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder 

passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em 

sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas 

de preferência de passagem. Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de 

cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, 

transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu 

veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que 

tenham o direito de preferência. Estabelece o Código de Trânsito Brasileiro 

no Capítulo XV – Das Infrações, que comportamento como o registrado 

pelo condutor do V2 configura infração como segue: Art. 182. Parar o 

veículo: V - na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de 

trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento: Infração - 

grave; Penalidade - multa; Art. 204. Deixar de parar o veículo no 

acostamento à direita, para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou 

entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para operação de 

retorno: Tendo em vista a ocorrência do acidente automobilístico, 

levando-se em consideração os fatos e atitude do motorista (V2), em 

especial à manobra com a falta de atenção e segurança ao intentar 

cruzamento à esquerda, parando na pista de rolagem, é atribuído 

unicamente a este condutor, a responsabilidade pelos danos ocasionados. 

Quanto a 1ª parte Requerida, o Sr. Marcos Vinícius De Souza Aleluia, 

resta incontroverso nos autos que não foi responsável pelo acidente. 

Ainda que tenha batido na traseira do V2, e seja presumida a culpa de 

quem colide na traseira de outro veículo, é a jurisprudência assente no 

sentido de cabe a este o ônus de provar que o condutor que trafega à 

frente agiu com falta de cuidado. É, portanto, relativa a presunção de 

culpabilidade. De fato, o condutor V1, bateu na traseira de V2, pois não 

conseguiu parar a tempo, em situação completamente inesperada na qual 

o caminhão V2 parou na pista de rolagem, o que é entendido nessa 

situação como excludente de culpa para o condutor V1. Acrescenta-se a 

isso que o condutor do V1 foi também vítima do acidente, com prejuízos 

materiais, sendo colocada a sua integridade física em alto risco com a 

imprudência de V2. Ademais, sabe-se que a solidariedade não pode ser 

presumida, sendo somente admitida em casos de previsão legal ou 

pactuada em livre e espontânea vontade, não estando presente no caso 

nenhuma dessas hipóteses. Assim, analisada a integralidade dos fatos, 

tem-se que restou ilidida a culpa do Sr. Marcos, sendo que a 

responsabilidade pelo acidente deve ser imputada à 2ª Ré (Zuppani). 

Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência: “RESPONSABILIDADE 

CIVIL ACIDENTE DE VEÍCULO raseira Presunção de responsabilidade ilidida 

pelo quadro probatório Deslocamento lateral feito sem a devida cautela. 

Inobservância das condições de trânsito Interceptação da trajetória de 

veículo que tinha preferência de passagem Culpa comprovada 

Indenização pelos danos materiais suportados mantida. Apelação provida. 

” (TJ/SP, processo 0028009-68.2011.8.26.0007, Relator (a): Sá Moreira de 

Oliveira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 33ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 18/07/2016; Data de registro: 18/07/2016). ” 

“RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de trânsito Ação de reparação de 

danos materiais e morais Manobra de conversão à esquerda - Trator 

acoplado a equipamento agrícola ("cultivador de cana") Motociclista que 

trafega por sua mão de direção e é surpreendido com veículo lento à sua 

frente realizando manobra de conversão à esquerda, vindo a colidir com a 

sua traseira Presunção de culpa que incide sobre o motorista que está 

realizando a manobra excepcional, sem as cautelas impostas pela lei do 

trânsito. Excesso de velocidade não comprovado e que, no caso, não foi a 

causa determinante do acidente - Responsabilidade do condutor do trator 

configurada Ressarcimento devido Danos materiais. Ação julgada 

procedente Sentença reformada. - Apelação do autor provida. ” (TJ/SP, 

Relator (a): Edgard Rosa; Comarca: Olímpia; Órgão julgador: 25ª Câmara 

de Direito Privado; Data do julgamento: 09/04/2015; Data de registro: 

10/04/2015). Restou comprovada satisfatoriamente a imprudência do 

motorista que, diante da necessidade de fazer conversão a esquerda e 

inexistindo acostamento, parou o caminhão na pista de rodagem, a fim de 

ingressar em área lindeira, o que tornou-se impossível por existia outro 

veículo em sentido contrário. Assim, ocasionou o acidente que resultou em 

danos materiais, que por certo não se certificou das condições de 

segurança para ingressar em via que é impossível na forma como 

realizada, o que reflete atitude com culpa consubstanciada em ato de 

negligência e imprudência. À propósito, JOÃO ROBERTO PARIZZATTO 

ensina que “a negligência é a inércia da cautela. É a falta de observação 

de deveres e obrigações exigidas pelas circunstâncias momentâneas, 

tratando-se do descuido, do desleixo do agente e à segurança do próprio 

trânsito”. (Delitos em acidentes de trânsito: doutrina e jurisprudência. 2. Ed. 

Aide, 1993. P 34). No caso sob julgamento, amolda-se o magistério de 

JOSÉ DE AGUIAR DIAS, para quem “o que se deve indagar é qual dos 

fatos, ou culpas foram decisivos para o evento danoso; isto é, qual dos 

atos imprudentes fez com o que o outro, que não teria consequências, de 

si só, determinasse, completado por ele, o acidente. Pensamos sempre 

que seja possível estabelecer inocuidade de um ato, ainda que imprudente, 

se não tivesse intervindo outro ato imprudente, não se deve falar em 

concorrência de culpa. Noutras palavras: a culpa grave necessária e 

suficiente para o dano exclui a concorrência de culpas ”. (Da 

responsabilidade civil. 7. Ed. N. 220 p. 772). No caso em tela, é exatamente 

o ensinamento que se amolda ao caso. Apesar dos condutores de ambos 

os veículos (V1 e V2), estarem sendo acusados de culpa e 

reponsabilidade sobre o acidente, conforme teste as provas produzidas 

aos autos a responsabilidade sobressai do veículo (V2 que por si só 

determinou) que tentou efetuar a manobra, pela via principal, parando na 

pista o que não é em nenhuma hipótese permitido, agindo em culpa grave 

(ato imprudente). Portanto, não deve o condutor de V1 ser 
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responsabilizado em ressarcimento de danos materiais e ou morais, pois 

restou incontroversa a culpa exclusiva de V2. Acerca da matéria, em 

casos análogos, têm decido os Tribunais Pátrios, que “prioritário é o 

tráfego desenvolvido nas rodovias federais/estaduais, pelo que incumbe 

ao condutor de veículo que pretende transpô-la cercar—se de cautelas 

extraordinárias, só empreendendo a manobra quando integralmente livre a 

pista a ser transporta. Se assim não age ele, vindo a obstruir a passagem 

de veículo que trafega na via prioritária, é responsável pelas 

consequências advindas da colisão que vem a ser gerada, 

desimportando, para tanto, que já estivesse ele, quando do evento, a 

ponto de concluir a travessia empreendida”. (Apelação Cível nº 

96.004050-7, da Comarca de Blumenau, Quarta Câmara Civil – TJSC se de 

junho de 2000). O desrespeito da prioridade de passagem de veículo que 

trafega em rodovia _; parado em pista de rolagem _; é preponderante para 

o estabelecimento da culpa, que se revela, neste caso ao (V2), 

preponderante e decisiva. Todo condutor de veículo, antes de adentrar em 

outra via ou de transpor via, deve assegurar-se de que pode efetuar a 

manobra sem perigo para os demais usuários. Acerca da matéria, tem 

reiteradamente decidido nossos Tribunais, que "o motorista que invade ou 

enceta travessia de via preferencial, vindo a provocar acidente com outro 

veículo que por ali trafega, é, por toda razão, imprudente. E, também, é 

certo que "o motorista que pretende ingressar em via considerada 

preferencial deve agir com todas as cautelas. Inquestionável é a culpa se 

o sinistro ocorreu em face de paralização do veículo em pista de rodagem 

e invasão da via preferencial. Diante disso, é oportuno esclarecer que de 

toda dinâmica dos fatos comparadas as informações prestadas em 

depoimentos pessoais e testemunhais, colhidos em Audiência de Instrução 

e Julgamento há coerência lógica. Note-se, que hodiernamente no que se 

refere à natureza jurídica do depoimento pessoal é considerado 

verdadeiro meio de prova, portanto superado o antigo entendimento de 

que é mera declaração de ciência sobre os fatos pretéritos. Passando a 

finalidade, o meio de prova em análise tem como objetivo sim a confissão, 

mas vale ressaltar, com base nas lições de Daniel Amorim Assumpção 

Neves, que esta não é mais a sua finalidade exclusiva. Ocorre, que o 

contato pessoal do juiz com as partes pode, em razão da aplicação do 

livre convencimento motivado do juiz, esclarecer alguns fatos que não 

tenham chegado ao seu conhecimento através do patrono que subscreve 

as peças processuais. É este o caso dos autos. Nesse sentido, saliento 

partes importantes dos depoimentos colhidos como os descritos abaixo. 

Depoimento pessoal da parte Autora César (Autor): (i) Declarou que 

entende que teve prejuízos, ficou parado para arrumar o caminhão e teve 

gastos; (ii) Alega que logo após o acidente o caminhão V2 ficou parado na 

pista de rolagem; (iii) Que o policial rodoviário perguntou para o condutor 

do veículo V2 sobre a irregularidades das lanternas; (iv) Que o acidente 

aconteceu em torno de 20:00min, portanto a noite com dificuldade de 

visualização, percebeu que o caminhão V2 estava parado na pista e em 

seguida sentiu o impacto com a batida na lateral de seu veículo, que o 

milho foi esparramado na pista; (v) Afirma que o acidente ocorreu próximo 

a curva; (vi) Confirma que o Sr. Marcos (V1) abalroou seu caminhão. (vii) 

Que não tem acostamento e não existe nenhuma sinalização para retorno, 

mas que pode ser feita com mais segurança em um bar mais a frente. 

Depoimento pessoal do Sr. Marcos (Ré) (i) Afirma que ao descer a serra, 

faltando uns 300 (trezentos) metros para chegar na curva avistou uma 

carreta a sua frente, que estava sem sinalização e que este veículo 

estava parado e ele não conseguiu evitar o choque traseiro. Que em 

decorrência disso perdeu o controle de seu veículo vindo a colidir; (ii) O 

caminhão que teve maiores prejuízos foi o seu o que corresponde as 

fotos apresentadas aos autos; (iii) Que na data dos fatos, o policial 

concordou que o V2 estava errado, inclusive o recriminou pela atitude 

negligente. Depoimento testemunha Sr. Paulo Marcelo Alves Gama (i) Que 

o caminhão da parte Autora foi levado a sua oficina com o eixo quebrado 

(fora do lugar); (ii) Que classifica os danos como “de estrago” resultantes 

de batida forte; (iii) Confirma que o caminhão do autor é um bitrem e que foi 

danificado na parte traseira; (iv) Que o bitrem consegue com frete ganhar 

por dia em torno de R$ 1.200,00 até R$ 1.500,00. Depoimento testemunha 

Sr. Adélcio Frigo (i) Que foi a ele solicitado fazer a reforma caminhão, nas 

partes das 04 (quatro) tampas do vagão da carroceria do vagão traseiro 

do bitrem que foi atingido com o acidente; (ii) Foi o acidente de grande 

monta, porque atingiu toda estrutura da parte traseira do bitrem; (iii) Que a 

parte Autora teve muitos danos em seu caminhão e que é a única fonte de 

renda do Requerente e teve dificuldades em colocar o caminhão 

novamente para rodar; (iv) Que com sua experiência um bitrem como o do 

Autor, dependendo do frete e da distância pode chegar a R$ 900,00 até 

R$ 1.200,00 por dia; (v) Na sua oficina ficou o caminhão por 15 (quinze) 

dias; (vi) Confirma que a parte Autora só tem o caminhão que foi 

danificado com o acidente; A dinâmica do acidente e a responsabilidade 

da 2ª Requeria (Zuppani) pelo evento danoso, foram comprovadas. Passo 

a análise da extensão dos danos materiais alegados pela parte Autora. 

Danos Materiais O Código Civil, no tópico em que aborda as perdas e 

danos, explica o conceito do dano emergente e dos lucros cessantes. O 

artigo 402 do mencionado diploma legal descreve que as perdas e danos 

abrangem: o prejuízo efetivamente sofrido, chamado de dano emergente; e 

o que o prejudicado deixou de lucrar em razão, ou seja, os lucros 

cessantes. O dano emergente é o prejuízo direto, ou seja, o valor do 

conserto do carro veículo. Já os lucros cessantes representam os valores 

que o caminhoneiro/parte Autora deixou de receber enquanto seu 

caminhão, que é seu instrumento de trabalho, estava sendo reparado. 

Veja o que diz a lei: Código Civil - Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

Das Perdas e Danos Art. 402. Salvo as exceções expressamente 

previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do 

que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 

Consta nos autos pedido de danos emergentes no montante de R$ 

13.413,85 e a título de lucros cessantes o valor de R$ 11.000,00. Danos 

Emergentes No tocante à reparação pelos danos do veículo do autor, este 

demonstrou sua ocorrência, pois os documentos apresentados são 

presumivelmente idôneos e condizente com a dinâmica do acidente (fotos) 

a comprovar as despesas. Em vista do tipo de impacto mostrado nas 

fotografias é inegável que os itens lanterna, dobradiça, paralama, 

parafuso, lona, tinta, amortecedor e pneu, de fato são danos sofridos 

decorrentes da colisão, pois localizados na parte atingida do veículo do 

autor, exatamente onde ocorreu o choque, sendo possível a necessidade 

de substituição dos referidos itens. Ainda, não se olvida que foi 

necessário pagamento de mão de obra, inclusive demonstrada a 

contratação dos serviços pelas testemunhas que prestaram depoimento. 

Assiste também razão ao autor no tocante à cobrança do serviço de 

transporte de grãos bem como deve ser ressarcido pela carga perdida. 

Sobre a matéria, colhe-se da jurisprudência dos Tribunais pátrios que " 

Não basta, assim, ao réu impugnar os orçamentos apresentados. É 

preciso produzir provas para elidi-los (Wladimir Valler)" (ACV n. 

97.004039-3, de Blumenau, rel. Des. Newton Trisotto), e, ainda, 

"tratando-se de ação de reparação de danos decorrentes de acidente de 

trânsito, a comprovação das despesas de conserto do veículo pode ser 

feita por orçamentos ou notas fiscais de oficinas idôneas e em harmonia 

com os prestadores de serviços existentes nesta cidade, que merecem 

credibilidade até prova em contrário" (RT 652/99 - grifei). Assim, a parte 

Ré Zuppani deverá indenizar à parte Autora, pelos danos causados a 

título de danos materiais (emergentes) a importância pleiteada de R$ 

13.413,85 (treze mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e cinco 

centavos). Lucros Cessantes Acerca do instituto dos lucros cessantes, 

acolhe-se o precioso julgado de nosso egrégio Tribunal De Justiça, da 

lavra do eminente Desembargador Carlos Prudêncio, segundo o qual nos 

dizeres de Sílvio Rodrigues, a prova do lucro futuro é sempre incerta. 

Nesse sentido a lei, defere ao juiz maior arbítrio no julgar a existência e 

montante dos eventuais proveitos do autor, admitindo o que a parte Autora 

haveria de lucrar, o que o bom senso diz que lucraria, isto é, o que 

decorre da normalidade dos fatos, tendo em vista os antecedentes da 

hipótese. In casu, devem ser consideradas, na fixação do montante dos 

lucros cessantes: a) aqueles lucros defluentes direta e imediatamente do 

ato ilícito; b) e, ainda os lucros que foram ou podiam ser previstos a partir 

do evento danoso. Ainda, cumpre esclarecer que com o brilhantismo que 

lhe é peculiar, RUI STOCO preleciona que: "lucros cessantes constitui a 

expressão usada para distinguir os lucros de que fomos privados, e que 

deveriam vir ao nosso patrimônio, em virtude de impedimento decorrente 

de fato ou ato não acontecido ou praticado por nossa vontade. São, 

assim, os ganhos que eram certos ou próprios de nosso direito, que foram 

frustados por ato alheio ou fato de outrem." (STOCO, Rui. 

Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial. Ed. RT, 1997. p. 

584). Já relativamente ao pleito da parte Requerente neste tópico, 

aplica-se o ensinamento do eminente jurista Wladimir Valler, segundo o 

qual "se em decorrência do acidente, o veículo, que era utilizado como 

fonte de renda ( caminhão de transporte” .), ficar paralisado, os lucros 

cessantes serão devidos pelo tempo da privação do uso" 

(Responsabilidade civil e criminal nos acidentes automobilísticos. v. 1. 

Editora Julex. p. 247-248). Do depoimento das testemunhas, colhe-se que 
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"comprovado que o veículo da parte Autora, vítima do acidente de trânsito, 

permaneceu parado durante algum tempo, são devidos lucros cessantes”. 

Portanto, faz também a parte Requerente, jus aos lucros cessantes 

postulados, pois não pode usufruir do seu caminhão, sendo despicienda 

discussão acerca da necessidade de motorista quanto ao bem 

desempenho do seu ofício o veículo que foi danificado com o acidente. O 

valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) é devido pelo período de 22 

(vinte e dois) dias a partir do sinistro, qual a parte Requerente não poderia 

auferir ganhos com aquele veículo, já que o autor somente se valia do 

caminhão em questão para realizar seu trabalho (transporte de cargas). 

Trata-se de trabalhador autônomo, e por ter sido demonstrado a contento 

o afastamento da parte Autora de suas atividades laborais durante o 

tempo alegado e por corresponder o pedido ao que o requerente aufere 

de renda, é perfeitamente possível que se considere tal quantia para fins 

de reparação. Dessa forma e porque todos os fatos guardam nexo de 

causalidade com o ilícito objeto da presente demanda, encontram-se 

presentes os requisitos para a responsabilidade civil da 2ª Ré, nos termos 

dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo certo que a transportadora Ré 

deve ressarcir a parte Autora, também, os danos materiais (lucros 

cessantes) causados pelo condutor do veículo (V2), no valor de R$ 

11.000,00 (onze mil reais). Quanto aos danos morais Com relação à 

reparação por danos morais, a insurgência da demandante não prospera. 

A compensação por danos imateriais em acidentes de trânsito, sem 

vítimas, não é in re ipsa. No que no caso em análise devem se resolver a 

indenização completamente pela reparação dos danos materiais. Vale 

ressaltar que é possível a condenação de danos morais em casos de 

acidente de trânsito, no entanto, trata-se de situação excepcional, sendo 

necessário que a parte demonstre circunstâncias peculiares que indiquem 

o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial. STJ. 3ª Turma. 

REsp 1.653.413-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 

05/06/2018 (Info 627). III – Dispositivo 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, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para: - DECLARAR improcedente a demanda em relação a 1ª 

parte Requerida, Sr. Marcos Vinícius De Souza Aleluia; - CONDENAR a 

parte Ré ZUPPANI TRANSPORTES LTDA a RESSARCIR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano material suportados na forma seguinte: - a título de 

danos emergentes o valor de R$ 13.413,85 (treze mil, quatrocentos e 

treze reais e oitenta e cinco centavos); - a título de lucros cessantes o 

valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Os valores devem ser corrigido 

monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei nº 6.899/81 – (Enunciado 562 da Súmula do STF), e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do 

evento danoso/prejuízo - (Enunciados 43 e 54 da Súmula do STJ – Ato 

ilícito e Responsabilidade Extracontratual). Após o trânsito em julgado, a 

parte Requerida (Zuppani) deverá ser intimada, para 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. 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. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. 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, 10 de setembro de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000635-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BISPO BODNAR (ADVOGADO(A))

ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))

RADIO FM MORENA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO KIRCHESCH (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para manifestação Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

abro vista dos autos à parte autora para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, devendo providenciar o depósito 

da diligência, bem como o comprovante do pagamento das custas iniciais, 

ou juntar comprovante de deferimento da justiça gratuita, sob pena de 

devolução à comarca de origem, independentemente de cumprimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 14713 Nr: 1095-40.2005.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Televisão Centro América Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Comercial e Industril de Chapada 

dos Guimarães MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Fernando Mancini - 

OAB:1581/MT, Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:2915/MT, 

Roberto Ferreira Santos Mancini - OAB:13544-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/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 

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.: 68524 Nr: 3569-66.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIL MOREIRA DA SILVA

 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, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pela parte impugnante/executada (INSS), homologando o 

cálculo apresentado às fls. 80/81, fixando o valor devido para a parte 

exequente/impugnada em R$ 35.256,18 e os honorários advocatícios 

sucumbenciais em R$ 3.016,64.Considerando que o valor do crédito é 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 2º, inciso I, da Resolução nº 55 do Conselho da Justiça 

Federal, de 14.5.2009, DETERMINO a expedição de duas requisições de 

pequeno valor – RPV – uma em favor da parte requerente e outra em 

favor de seu(ua) advogado(a), em 2 (duas) vias, que serão 

encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal Regional Federal em Brasília – DF, e a segunda via 

à entidade devedora, ‘in casu’, o INSS.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73588 Nr: 1706-41.2015.811.0024

 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: Benedito Bomdespacho Teles de Amorim, MARIA LÚCIA 

DE AMORIM SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA PINHEIRO DA CUNHA, RITA PINHEIRO DE 
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AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marizete Fatima Reginato 

Bagatelli - OAB:16412

 Vistos, etc.

 Diante da notícia do falecimento da requerida Eva Pinheiro da Cunha, em 

23.7.2017 (fl. 170), intimem-se os autores, por meio de sua advogada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam a sucessão processual 

da falecida.

 Cumprida a determinação anterior, independentemente de outra 

providência intime-se a parte adversa para que, no prazo de cinco (5) 

dias, pronuncie quanto ao pedido de habilitação dos herdeiros, nos termos 

do artigo 690 do CPC.

 Por fim, com relação às testemunhas arroladas pelos requeridos na 

petição de 23.1.2017, deverão apresentar na oportunidade qualificação 

completa, sob pena do indeferimento de suas oitivas.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 107210 Nr: 2792-42.2018.811.0024

 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: Banco Wolkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mosar Fratari Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Cite-se o embargado, 

ressaltando que os embargos poderão ser contestados no prazo de 

quinze (15) dias, conforme estabelece o artigo 679 do CPC. Deverá o ato 

citatório ser realizado mediante DJe, uma vez se tratar de advogado 

atuando em causa própria, razão pela qual não se aplica a regra do artigo 

677, § 3°, do Código de Processo Civil.Apresentada contestação, intime-se 

a parte embargante para que manifeste em 15 (quinze) dias. Apense-se o 

presente feito ao de n° 2728-08.2013.811.0024 – cód. 62880, 

procedendo-se a virtualização daquele, conforme art. 223 da CNGC 

Judicial. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100541 Nr: 6071-70.2017.811.0024

 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: VANILCE LUIZA NAZARIA DOS SANTOS

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a CONTESTAÇÃO foi apresentada tempestivamente. Assim, 

IMPULSIONO o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando a parte requerente, pela imprensa para no prazo de 15 (quinze) 

dias apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, nos termos dos arts. 

350 e 351 CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64023 Nr: 66-37.2014.811.0024

 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: Leonice de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elevadores Otis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hermano de Villemor 

Amaral (neto) - OAB:109.098-A, Juan Miguel Castillo Junior - 

OAB:234.670, Valdir Ariones Pimpinati Junior - OAB:6145-B

 Diante do exposto, por serem tempestivos, CONHEÇO dos embargos 

opostos.Entretanto, diante da manifesta inadequação da via eleita; bem 

como por não vislumbrar obscuridade, contradição ou omissão a serem 

sanadas; e por não existirem erros materiais que demandem correção, 

NEGO-LHES PROVIMENTO.Desta feita, cumpra-se integralmente a 

sentença guerreada.Advirtam-se as partes de que a oposição de 

embargos meramente protelatórios e a sua reiteração será sancionada na 

forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, além de incidir a regra do §4º do 

mesmo artigo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000365-55.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (REQUERENTE)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES (ADVOGADO(A))

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para 02/10/2018 Hora: 14:00 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 10 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

DENER MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITRIO BOAVENTURA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para 02/10/2018 Hora: 13:45 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 10 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49602 Nr: 329-90.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ANCIUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÍDER ÁGUA E SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7.725, José Carlos de Oliveira Guimarães Junior - 

OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363/MT

 FINALIDADE: Intimação advogados das partes, a fim de que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem-se acerca decisão fls. 382, bem como dos 

cálculos efetuados as fls. 385/387, requerendo o que entender de direito.

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001412-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DIAS VELOSO SOARES (AUTOR(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (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 15h30min, devendo 

trazer a parte autora e suas testemunhas, independente de intimação. O 

rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-98.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ADAMI CARBO (AUTOR(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (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 16h10min, devendo 

trazer a parte autora e suas testemunhas, independente de intimação. O 

rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55471 Nr: 91-03.2011.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR JUNIOR MAGGI - 

OAB:10840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA A. KARASIAKI - 

OAB:6448

 Processo nº: 91-03.2011.811.0009

Código nº: 55471

Vistos, etc.

1 - DEFIRO o pedido (fl. 127) de levantamento dos valores indicados à fl. 

125, de modo que deverá a Secretaria de Vara expedir o respectivo 

alvará nos termos requeridos pelo advogado.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “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”.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

2 – Após, inexistindo pendências, ARQUIVE-SE o presente feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 22 de agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85518 Nr: 2914-76.2013.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAA, VLDS, HGSF, GSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLGDS, ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB:11.875

 Autos nº: 2914-76.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 85518.

 Vistos, etc.

1 - As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. 

Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 359 do CPC), passo a sanear o processo 

desde logo, nos termos do artigo 357, CPC.

2 - Compulsando os autos, verifico que não há questões processuais 

pendentes de serem decididas, bem como não há qualquer nulidade a ser 

sanada, contudo, entendo imprescindível a produção de prova 

testemunhal.

Logo, FIXO como ponto controvertido: qual das partes possui melhores 

condições de exercer a guarda dos infantes Gabriel Souza Fernandes e 

Hemilly Gabrieli Souza Fernandes, de acordo com os interesses destes.

3 - DESIGNO audiência de instrução para o dia 03 de outubro de 2018, às 

13h30min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz), sendo certo, 

todavia, que quanto ao requerido Alessandro dos Santos Fernandes, revel 

citado pessoalmente, o prazo fluirá da data de publicação do ato decisório 

no órgão oficial (art. 346, CPC/2015).

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder, 24 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.: 85960 Nr: 3354-72.2013.811.0009

 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: ANGELA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3354-72.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 85960.

Vistos, etc.

Trata-se de “Ação de Inventário Negativo” ajuizada por Angela Aparecida 

da Silva em razão do falecimento de Adelino Gonçalves da Silva, ao 

argumento de contrair novas núpcias.

Junto à inicial vieram acostados os documentos de fls.07-10, quais sejam: 

documentos pessoais da requerente, certidão de casamento, certidão de 

óbito, certidões de nascimento e comprovante de endereço e, após 

emenda procuração pública.

 À fl. 15, a inicial foi recebida.

 Após, à fl. 21, consta certidão de que a requerente não apresentou as 

primeiras declarações.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Desnecessária a citação dos interessados não representados bem como 

a Fazenda, de vez que não há bens, desta feita REVOGO parcialmente a 

decisão de fl. 15.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar regular andamento ao processo, a fim de trazer aos autos as 

certidões negativas federal, estadual e municipal. Outrossim, certidão do 

DETRAN, que ateste que o falecido não possuía bens, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 
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Processo Civil.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, ABRA-SE vista ao 

Ministério Público.

Colíder, 06 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.: 83463 Nr: 819-73.2013.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA VITORINO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO REGONATO DE QUEIROZ, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 819-73.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 83463.

Vistos, etc.

Trata-se de “Ação de Inventário Negativo” ajuizada por Tereza Vitorino 

Queiroz em razão do falecimento de Mario Regonato de Queiroz.

Entre um ato e outro, o Ministério Público se manifestou pela intimação da 

requerente para juntar documentos que comprovem a maioridade dos 

filhos, bem como juntar certidões negativas da Fazenda Pública Municipal 

e, também expedições de ofícios.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Desnecessária a expedição dos ofícios aos cartórios conforme requerido 

pelo Ministério Público, todavia DEFIRO parcialmente a cota ministerial, 

razão pela qual INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dar regular andamento ao processo, a fim de trazer aos autos as 

certidões negativas federal, estadual e municipal. Outrossim, certidão do 

DETRAN, que ateste que o falecido não possuía bens.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, ABRA-SE vista ao 

Ministério Público.

Colíder, 06 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113694 Nr: 2673-29.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nevio Pegoraro - OAB:MT 

6.904 B

 Autos n°. 2673-29.2018.811.0009 – Código n°. 113694

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 04 de dezembro de 

2018, às 14h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

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.: 98007 Nr: 790-18.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 790-18.2016.811.0009 – Código nº. 98007

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, conclusos.

Colíder-MT, 05 de setembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89660 Nr: 2673-68.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO FERREIRA, ALEXANDRO GRANZOTI 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - OAB:17820/MT, 

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 16.366

 Autos nº. 2673-68.2014.811.0009 – Código nº. 89660

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que converteu o julgamento em diligência, 

CUMPRAM-SE as determinações de fl. 405.

Às providências.

Colíder-MT, 06 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111234 Nr: 1232-13.2018.811.0009

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1232-13.2018.811.0009 – Código nº. 111234

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena do reeducando José Rodrigues de Oliveira, 

qualificado nos autos, condenado a 15 (quinze) dias de prisão simples.

Às fls. 40/41 e 43, o Ministério Público requereu a concessão de indulto, 

com a consequente extinção do feito.

 Pois bem.

No presente caso que se descortina é forçoso o deferimento do pedido.

O reeducando não cumpre pena em razão da prática de crime hediondo e 

preenche os requisitos estabelecidos no decreto presidencial consoante 

restou bem delineado na manifestação do Ministério Público (fls. 40/41 e 

43), portanto faz jus ao benefício.

Assim sendo, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, já 

qualificado, com fundamento no Decreto Presidencial nº. 8.615/2015, e 

artigo 107, II, do Código Penal, vez que preenche todos os requisitos.

Preclusa as vias impugnativas, ARQUIVE-SE.

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

Colíder/MT, 06 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113614 Nr: 2623-03.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA ELICHER, RUDIMAR JOSE 

PEREIRA DE MOURA, JHONATAN PEREIRA JÚLIO, RODRIGO ELICHER, 

TIAGO HENRIQUE ELICHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ALVES DE CAMPOS 

- OAB:MT 19448-O

 Autos nº. 2623-03.2018.811.0009 – Código nº. 113614

Despacho.

Vistos, etc.

1. Conforme certidão de fl. 97 DEVOLVA-SE à origem.

2. CANCELA-SE audiência outrora aprazada.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 10 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 43670 Nr: 580-79.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIR JULIANO GONÇALVES, FELISBERTO 

SILVERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 Autos n°. 580-79.2007.811.0009 – Código nº. 43670

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

LAIR JULIANO GONÇALVES e FELISBERTO SILVERIO DA SILVA, 

qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas 

disposições do artigo 317, caput, do Código Penal, pelos fatos descritos 

na denúncia.

Às fls. 95/97 a defesa do acusado Lair Juliano Gonçalves requereu o 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em 

perspectiva. De igual modo, às fls.113/120 o Ministério Público pugnou pela 

prescrição em perspectiva com a extinção da punibilidade dos acusados 

Lair Juliano Gonçalves e Felisberto Silverio da Silva.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que me cumpria relatar. Decido.

É de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal 

antecipada/em perspectiva/virtual.

A prescrição antecipada constitui expressão da economia processual, do 

interesse processual e da duração razoável do processo e sua 

efetividade, já que qualificando a prescrição como a perda do 

direito-poder-dever de punir pelo Estado, sendo uma das causas de 

extinção da punibilidade elencadas no art. 107 do Código Penal, instituto 

jurídico que para se perfectibilizar subordina ao transcurso do tempo e, 

diante da inércia Estatal o acusado é beneficiado com o aniquilamento da 

pretensão punitiva e tendo como sucedâneo lógico à extinção do 

processo.

O fundamento deste instituto é a inconveniência da aplicação da sanção 

penal, o transcurso de considerável lapso temporal aliado ao combate à 

ineficiência do Estado, compelindo a agir dentro dos prazos prescritos em 

lei, impedindo, por via de consequência, o início ou interrupção da 

persecução penal, afastando os efeitos penais e extrapenais da 

condenação e exclusão dos antecedentes criminais, salvo por requisição 

judicial (RT 101/745).

Cuida-se, assim, de sentença terminativa de mérito como lecionava o 

saudoso Julio Fabbrini Mirabete eis que o mérito foi julgado e definido o 

juízo, sem haver condenação .

Frente a tal quadro e, frise-se, sem qualquer base legal surge o instituto 

da prescrição virtual, antecipada ou projetada onde se pronuncia a perda 

do poder-dever de punir quando a pena em perspectiva que sujeitará os 

acusados no caso vertente não autorizará o Estado a executar a pena.

Com isso, coloca-se em voga o princípio da economia processual porque 

de nada adiantará a prolação de provimento em cognição exauriente 

quando, de antemão, já descortina a perda do ius puniends. Tal princípio, 

frise-se, merece uma releitura frente ao art. 5º, inciso LXXVIII da 

Constituição que garantiu a duração razoável do processo, o qual tem 

recebido interpretação pontual do Supremo .

A necessidade da utilização do processo penal é muito bem delineada por 

José Frederico Marques para quem o interesse de agir é instrumental e 

secundário, e deriva da necessidade de tutelar-se o interesse substancial 

e primário em que descansa a pretensão. Pressupõe o interesse 

processual a lesão do interesse substancial e a idoneidade da providência 

impetrada para protegê-lo. Seria inútil – como ensina ENRICO TULLIO 

LIEBMAN – “conhecer do pedido para conceder ou negar o que nele se 

impetra, se na situação de fato ali desenhada não se descobre 

hipoteticamente uma lesão a qualquer direito ou interesse , entendimento 

que possui aval no campo jurisprudencial .

Nem se olvide que a efetividade deve ser observada pelo Judiciário.

Conquanto esculpido no caput do art. 37 da CRFB/88, diz com postulado 

cujas diretrizes se espraiam por todas as áreas públicas, inclusive 

daquele órgão cuja função primeva é a entrega oportuna da prestação 

jurisdicional, fazendo-a sem dilações indevidas.

Assim, se o Estado, mesmo exortado pelo art. 93, XIII da Constituição da 

necessidade de garantir número de magistrados proporcional à população, 

inócuo a revolta contra factum proprium expressa na súmula 438 do STJ .

Não é por acaso que o Pacto de San José da Costa Rica no art. 8º, nº1 

assegura o processo sem dilações indevidas , cujo tratado internacional 

ocupa status de legislação supralegal ou de norma com dignidade 

constitucional , consoante decisão pretoriana no leading case levado a 

efeito no RE 466.343, situação que repele a incidência do CPP ao caso 

vertente.

Não é por outra razão que enunciado 75 do FONAJE acolhe a 

possibilidade do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado pela projeção da pena a ser aplicada ao caso concreto.

Não se ignora a súmula 438 do STJ , mas, de igual forma, no novo projeto 

do Código de Processo Penal ganha contornos legais admitindo a medida 

que o Judiciário, em bom tempo, já vem reconhecendo .

 Diante do prelúdio, no caso em tela, verifica-se que a pena em abstrato 

cominada ao delito previsto no artigo 317, caput, do CP, é de reclusão de 

02 (dois) a 12 (doze) anos e multa.

Pela análise superficial das circunstâncias do crime e do perfil dos 

acusados, tenho que, em caso de condenação, a pena não alcançaria um 

patamar superior ao mínimo legal, logo, alcançar-se-ia a prescrição em 

quatro anos, a teor do disposto no artigo 109, V, do Código Penal.

 Nessa senda, tendo em vista que o crime foi cometido antes do advento 

da Lei n° 12.234/2010, o prazo da prescrição conta-se da data dos fatos 

(28/12/2006) ao recebimento da denúncia (06/10/2017 – fls. 119/120), 

sendo que transcorreram mais de 10 (dez) anos.

Desta forma, levando-se em consideração o decurso do prazo superior a 

dez anos, eventual sentença condenatória já estaria acobertada pelo 

manto da prescrição.

De igual modo, ocorreu a prescrição da pena de multa, nos termos do 

artigo 114, II, do CP.

Sendo assim, a extinção da punibilidade é medida que se impõe, nos 

termos do art. 107, IV, c/c 109, inciso V, 110, §1º, 114, II, todos do Código 

Penal.

Dispositivo:

Ante o exposto, com esteio nos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 114, II, 

todos do Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, 

e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados LAIR JULIANO GONÇALVES e FELISBERTO 

SILVERIO DA SILVA já qualificados, porque plasmada a prescrição da 

pretensão punitiva estatal antecipada/em perspectiva/ virtual em relação 

aos fatos supostamente delituosos previstos no artigo 317, caput, do 

Código Penal.

Promovam-se as comunicações de praxe.

Após o trânsito em julgado:

Não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 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.: 93561 Nr: 1741-46.2015.811.0009
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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): RENATO OLIVEIRA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 Autos nº. 1741-46.2015.811.0009 – Código nº. 93561

Despacho

Vistos, etc.

1. Em que pese a justificativa apresentada pelo acusado às fls. 124/126, 

verifica-se que o mesmo não vem cumprindo regularmente o que lhe fora 

determinado. Assim, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

128/131, DESIGNO o dia 05 de fevereiro de 2019, às 13h30min., para 

audiência de justificação.

2. Quanto ao pedido de restituição de objeto formulado as fls. 124/126, 

anoto que a via eleita pelo causídico não é a própria, devendo o referido 

pedido ser feito em autos apartados.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 05 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84432 Nr: 1834-77.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1834-77.2013.811.0009 – Código nº. 84432

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, CUMPRAM-SE os comandos e comunicações 

necessárias, atentando-se à reforma do decisum em sede recursal, 

conforme se vê nas fls. 162/176-verso e verso.

Às providências.

Colíder-MT, 06 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89707 Nr: 2712-65.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

THAMERA BEATRIZ PLENS - OAB:MT 12.764-E

 Autos nº. 2712-65.2014.811.0009 – Código nº. 89707

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de Apelação interposto pelo acusado em seus 

efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme certidão 

de fl. 114.

2) Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, 06 de setembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92260 Nr: 826-94.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) INDEFIRO o pedido 

de redesignação da audiência formulado pela nobre defensor. Verifica-se 

que a Defensoria Pública foi devidamente intimada, fls. 96, e deixou de 

comparecer a este ato. Como já frisado pelo defensor há na comarca 

defensora substituta, inclusive ela própria fora intimada, fl.96, porém, 

deixou de comparecer sem motivo devidamente justificado passível de 

redesignação do ato. Anoto neste ponto que o simples fato de constar no 

ofício que a nobre defensora substituta comparecia apenas em situações 

urgentes, como escolha da instituição local, não exime, por si só, o 

comparecimento em audiência. Assim, para acolher o pedido de 

redesignação, seria necessário, constar outros elementos, o que não foi o 

caso dos autos. Desta feita, com fundamento na celeridade para a 

solução da lide, bem como, entendendo, não haver prejuízo ao acusado, 

NOMEIO para o ato a advogada Dra. Luana Cristina de Araújo Canova. 2) 

HOMOLOGO a desistência da testemunha Gilmar Silveira Sérgio e Junior 

Cleiton de Araújo Cunha, conforme requerido pelas partes. 3) SOLICITE-SE 

ao juízo da Comarca de Nova Mutum a devolução da carta precatória 

expedida a fl. 100 independente de cumprimento. 4) Não havendo demais 

provas a serem produzidas, e não requerido diligências, DECLARO 

encerrada a fase de instrução. 5) Considerando que as partes já 

apresentaram memoriais finais, MANTENHO os autos conclusos para 

prolação de sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102267 Nr: 3742-67.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Autos nº. 3742-67.2016.811.0009 – Código nº. 102267

Despacho

Vistos, etc.

1. Em consonância com o parecer ministerial de fls. 80/81, ADMITO a 

habilitação à assistência a acusação requerida às fls. 74/75.

 Proceda-se as devidas anotações junto ao Sistema Apolo, bem como na 

capa dos autos, sobre a habilitação como assistente de acusação 

supracitada.

2. Outrossim, ante o disposto no item acima, aliado ao pedido formulado 

pela defesa do acusado à fl. 77, REDESIGNO a audiência para o dia 

14/02/2019, às 15h00min.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 10 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 32385 Nr: 63-94.1995.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2.825, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.324

 Autos nº. 63-94.1995.811.0009 – Código nº. 32385

Decisão

Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de recolhimento do Mandado de Prisão nº 36114, 

expedido nos autos do processo executivo autuado sob o Código nº 

99963, atualmente em trâmite perante a Comarca de Santo Antônio do 

Leverger/MT (fls. 1.133/1.134).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de 
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recolhimento do mandado de prisão, haja vista a incompetência deste 

Juízo (fls. 1.141/1.142).

Pois bem.

Conforme bem salientou o Ministério Público, o Mandado de Prisão nº 

36114 adveio do processo executivo (Código nº 99963) que se encontra 

tramitando perante a Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, o que 

afasta a competência deste Juízo.

Assim, considerando que não consta nenhuma ordem prisão expedida em 

desfavor do réu nestes autos e que o pedido de recolhimento do 

mencionado mandado de prisão deve ser feito perante a referida 

Comarca, ARQUIVE-SE o presente processo.

 Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 10 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000937-42.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

JOSE PINHEIRO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - 007.365.751-46 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA INDIANARA BERNARDI NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000937-42.2018.8.11.0046 DECISÃO Vistos. Trata-se de 

ação previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c conversão em 

aposentadoria por invalidez com pedido de tutela provisória de urgência 

antecipada, ajuizada por JOSÉ PINHEIRO DA CRUZ, representado por sua 

curadora, Sra. EDNA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Segundo o autor, foi 

diagnosticado com acidente vascular cerebral não especificado como 

hemorrágico ou isquêmico. Aduz que devido a sua enfermidade, não 

consegue desempenhar nenhuma atividade laborativa, visto que se 

encontra incapacitado para trabalhar. Assim, pretende o restabelecimento 

do benefício de auxílio doença e após, seja a presente ação convertida em 

aposentadoria por invalidez. Decido. Cuida-se de ação previdenciária de 

concessão de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por 

invalidez com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, ajuizada 

por JOSÉ PINHEIRO DA CRUZ, representado por sua curadora, Sra. EDNA 

DE ALMEIDA FIGUEIREDO, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. No tocante ao pedido da antecipação da tutela 

para a concessão do benefício previdenciário de Auxílio Doença, 

necessária a verificação dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, os 

quais passo a analisar. Antes, mister ressaltar que a presente análise de 

pedido antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob 

cognição sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se 

da cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito 

invocado, mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Nesse prisma, 

estando presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da 

sentença final no tocante ao recebimento do benefício, tendo demonstrado 

a parte requerente, através do acervo documental, diagnosticado com 

acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou 

isquêmico e, conforme consta no laudo médico anexo à exordial, 

encontra-se incapacitado para o trabalho em razão da afetação ao lado 

direito do corpo (membro superior e inferior) e à fala, havendo, portanto, 

probabilidade do direito nesta fase procedimental. Não obstante, ainda, 

verifico o perigo de dano, consistente no prejuízo ao autor com a regular 

marcha processual, uma vez que, conforme indicado nos autos, está 

incapacitada para o labor. Saliento que não a autora não faz jus a 

majoração de vinte e cinco por cento prevista no art. 45 do Decreto n. 

3048/1999, uma vez que não se insere nas situações listadas pelo Anexo 

I do citado regulamento. No entanto, nada impede a reapreciação do 

pedido após a perícia médica. Por derradeiro, saliento, uma vez mais que, 

a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada requerida, para tanto, 

determino ao INSS o pagamento à autora do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. O auxílio-doença será devido pelo período de 120 dias, 

consoante o art. 60, §8º da Lei n. 8.213/91, consoante o art. 60, §8º da Lei 

n. 8.213/91, acrescentado pela Lei n. 13.457/2017. Oficie-se o INSS – 

APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas 

Judicial para cumprimento da presente decisão. Fica cominada multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais) caso o requerido transgrida o preceito constante 

no parágrafo anterior. Determino que o requerido comprove, ao término do 

prazo fixado, o efetivo cumprimento da decisão liminar, sob pena de 

incorrer na multa fixada no parágrafo anterior. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, 

NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do 

CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua Terezina, 

345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária. Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 26 de outubro 

de 2018, às 17:20h. INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, e da data para 

a realização da perícia na parte requerente. INTIMEM-SE as partes nos 

termos do art. 474 do Código de Processo Civil, para que estes e seus 

assistentes acompanham o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 

469 do mesmo diploma legal. O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou 

exame médico encimado. Passo a formular os quesitos do Juízo, nos 

seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a 

renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa 

periciada? (02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

(06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente 

ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assegurando-se ao profissional, a qualquer 
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tempo, a consulta aos autos. Ressalto que o laudo pericial deverá 

responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a 

juntada do laudo, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), 

com as advertências legais. Após, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. 

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000936-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (REQUERENTE)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERIDO)

ITACIR ANTONIO SPERAFICO (REQUERIDO)

LEVINO JOSE SPERAFICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA INDIANARA BERNARDI NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000936-57.2018.8.11.0046 Vistos. Cumpra-se na forma 

requerida, servindo a presente Carta Precatória como mandado. 

Expeça-se o necessário. Após, devolva com nossas homenagens. 

Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000941-79.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES JULIANO FOLETTO LTDA ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E OUTROS (REQUERIDO)

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA INDIANARA BERNARDI NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000941-79.2018.8.11.0046 Vistos. Considerando a 

inexistência do Departamento da Polícia Rodoviária Federal nesta comarca 

e tendo em vista que os policiais que atendem esta comarca, via de regra, 

possuem domicílio em Pontes e Lacerda/MT, e considerando o carater 

itinerante da carta precatória, determino a remessa desta precatória para 

a comarca de Pontes e Lacerda/MT. Oficie-se ao juízo deprecante 

informando acerca da remessa desta carta precatória para outra 

comarca. Cumpra-se. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE 

RESENDE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000638-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANIERI HENRIQUE PEREZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA INDIANARA BERNARDI NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000638-65.2018.8.11.0046 Vistos. Sentença. Trata-se de 

ação de busca e apreensão em que a parte requerente afirma às folhas 

47 de que o requerido quitou o débito, pugnando pela desistência da ação. 

Decido. Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a 

desistência e extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, 

declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes autos. Indefiro o 

pedido de expedição de ofícios ao SERASA e ao CIRETRAN, visto que tal 

obrigação incube as partes e não ao poder judiciário. Certifique-se o 

gestor de desentranhar a carta precatória erroneamente juntada a estes 

autos no movimento intitulado por “decisão agravo de instrumento”, uma 

vez que se trata de partes e pedido alheios a presente lide. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, certificado o trânsito em julgado, 

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

expedindo o necessário. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29908 Nr: 1001-84.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOIO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. DOS SANTOS - ME, EDNA DIAS DOS 

SANTOS, DARCI CÉSAR JOBINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de imissão de posse, 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.: 106117 Nr: 3609-74.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TASSIANA CASTILHO DE ALENCAR CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 863-10.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAPORÉ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95729 Nr: 4689-10.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 
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MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSELI LUCIA CABRAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema RENAJUD, pois o exequente não 

informou qual veículo deve ser bloqueada, afinal, a parte autora não 

provou que tenha realizado nenhuma busca nos autos.

 Desta feita, a parte autora não demonstrou nos autos que esgotou todas 

as formas possíveis de diligências para descobrir quais são os bens que 

o executado possui em seu nome.

Não é o poder judiciário quem deve realizar as buscas, primeiro o 

interessado realiza a busca no sistema e depois informa ao juízo o que foi 

encontrado para que seja determinada a indisponibilização do imóvel ou a 

respectiva penhora.

 Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade para encontrar bens do credor.

Intime-se a para indicar bens à penhora.

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 10 de setembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

P. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60079 Nr: 1824-53.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BAKES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 Intimar a parte executada conforme segue: "Vistos. Tendo em vista a 

certidão retro, que atesta a devolução dos honorários transferidos em 

dobro à exequente (fls. 235/236), tenho que satisfeita a execução dos 

honorários sucumbenciais. Tendo em vista o pedido de liquidação da 

sentença, intime-se a parte adversa para se manifesta no prazo de 15 

dias, sob pena de preclusão e homologação dos cálculos. Após, com ou 

sem manifestação, autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126810 Nr: 4940-57.2018.811.0046

 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: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA, 

OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro a justiça gratuita por razões óbvias. A impugnante é uma 

cooperativa de crédito que por óbvio tem condições de arcar com as 

devidas custas.

Intime-se a impugnante para recolher custas no prazo legal sob pena de 

indeferimento da inicial.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94041 Nr: 3889-79.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA MT 

388

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro e converto a presente execução de entrega de coisa 

incerta em execução por quantia certa.

Determino a conversão da ação.

 Após, cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro, 10 de setembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 26855 Nr: 896-44.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. R. MIRANDA & CIA LTDA.-EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Vistos.

 Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido

O exequente não juntou nos autos acordo assinado pelas partes.

Intimem-se os autores para que juntem aos autos o acordo feito para fins 

de homologação, caso tenham interesse.

Decorrido 15 dias sem manifestação, desde já determino o arquivamento 

dos autos.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 91870 Nr: 2898-06.2016.811.0046

 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: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI AMARAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, afinal apresentar o endereço da parte requerida é 

obrigação da parte autora.

Ademais se a parte se encontra em local incerto e não sabido, pode o 

autor fazer solicitação de que a citação se dê por edital.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111549 Nr: 5956-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON ROLIM DE MOURA, LORECI RITA 

KAVALEK ROLIM DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro a indicação da leiloeira Poliana Mikejevs Calça Lorga, tendo em 

vista que tal leiloeira já teve sua nomeação revogada em outro processo 

que trâmita por esta vara (autos de código 33437) em razão de sua 

inércia.

 P. I.

 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.

Expeça-se o mandado de penhora conforme solicitado.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 80415 Nr: 3352-20.2015.811.0046

 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: VILMA DE FATIMA XIMENES GOMES

 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.

Recebida a impugnação ao laudo, determino a intimação do perito para que 

se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78279 Nr: 2488-79.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON KELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO ANDRE GUARESCHI, MARLENE 

FRANCISCA CONCEIÇÃO GUARESCHI, SILVIO AUGUSTO PANUCCI, 

ESPÓLIO DE ROBSON GUIMARÃES, DEBORAH FERNANDES GUIMARÃES, 

VANDERSON GUIMARÃES, JOSÉ FLEURY DECCO, JOSÉ DECCO, CARLOS 

AUGUSTO PANUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GEVEZIER PODOLAN 

DE FIGUEIREDO - OAB:6581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANA RABELO 

MESQUITA THEODORO - OAB:15663

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para retirar nesta 

secretaria a Carta Precatória expedida no presente feito com o fim de 

promover a devida distribuição no Juízo Deprecado, devendo ainda, no 

prazo legal, comprovar nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78367 Nr: 2513-92.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GOMES AZAMBUJA, IGOR ROSA 

DOS SANTOS, MICHELE VIEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito até 27/12/2018, razão pela qual neste momento o feito 

será suspenso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114140 Nr: 7047-11.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS NOLASCO - 

OAB:393-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS NOLASCO - 

OAB:393-B

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a defesa para que, no prazo 

legal, apresente as alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73340 Nr: 446-57.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ANTONIO CELSO, CARLOS ALBERTO CELSO, 

MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO, ANA CRISTINA AVILA 

DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 Vistos.

Tendo em vista a notícia de pagamento dos honorários sucumbenciais, 

antes de deliberar sobre o pedido de extinção do feito, intime-se 

novamente a parte exequente para manifestar eventual quitação do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126922 Nr: 4980-39.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURELIO DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO AURÉLIO DOS 

SANTOS - OAB:2242

 Vistos.

Cumpra-se na forma requerida, servindo a presente Carta Precatória como 

mandado.

Expeça-se o necessário.

Após, devolva com nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122392 Nr: 3108-86.2018.811.0046

 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: SUELI TORRES RIBEIRO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O, NAYRA RINALDI BENTO - OAB:23.194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1 – As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e 

não existem preliminares a serem analisadas.2 - Fixo como ponto 

controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não à concessão do 

auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. 3 - 

Necessário a realização de perícia médica para dirimir a questão. NOMEIO 

perito judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o Dr 

Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua Terezina, 345, 

Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária.Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o perito deverá se 

locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até esta Comarca de 

Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 

16:20h.INTIME-SE o perito, por e-mail (hoffmannvagner@hotmail.com), 

para ciência dos quesitos, e da data para a realização da perícia na parte 

requerente. INTIMEM-SE as partes nos termos do art. 474 do CPC.O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.Com a 

juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º 

do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117942 Nr: 1134-14.2018.811.0046

 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: ROSIMAR MUNIZ

 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.

1 – As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não 

existem preliminares a serem analisadas.

2 - Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou 

não à concessão do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria 

por invalidez.

 3 - Necessário a realização de perícia médica para dirimir a questão.

 NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do 

CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua Terezina, 

345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.

Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em 

vista que o perito deverá se locomover da localidade onde reside 

(Vilhena/RO) até esta Comarca de Comodoro/MT.

 Designo a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 17:00h.

INTIME-SE o perito, por e-mail (hoffmannvagner@hotmail.com), para 

ciência dos quesitos, e da data para a realização da perícia na parte 

requerente.

 INTIMEM-SE as partes nos termos do art. 474 do CPC.

O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.

Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS.

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos:

(01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o 

meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada?

 (02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava?

(03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética.

(04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 

23.08.2001, segundo o diagnóstico médico?

(05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral?

(06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)?

 (07) A incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último 

caso, qual é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se 

forem seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas?

 (08) Qual é a data provável do início da incapacidade? Alternativamente: 

durante qual período durou provavelmente a incapacidade laboral?

(09) A incapacidade decorre ou decorreu do surgimento da 

doença/deficiência física ou do seu agravamento/evolução?

(10) A doença/deficiência torna a parte incapaz para a vida independente 

(dependente da assistência de terceiros?

 (11) Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte 

pericianda é suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa 

profissão que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento?

Determino a intimação da parte autora, via de seu patrono, para que 

apresente seus quesitos, no prazo de 10 dias.

Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem, para análise da necessidade de designação de audiência 

de instrução e julgamento, bem como para cadastramento dos honorários 

periciais no sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na forma 

estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da 

Justiça Federal.

4 – Determino a expedição de oficio a gerência executiva do INSS, para 

que implante o benefício previdenciário em favor da parte autora 

concedida em tutela antecipada, no prazo máximo de 05 dias, a partir da 

ciência desta decisão, sob pena, de sujeitarem-se às sanções civis, 

penais e administrativas de que trata o art. 1º do Provimento nº. 

56/2008-CGJ (CNGC, 2.5.11), inclusive com a remessa de peças ao 

Ministério Público.

Determino ainda, que após o cumprimento da decisão, apresente 

imediatamente aos autos, documentos comprobatórios do cumprimento da 

implantação do benefício, sob pena das mesmas sanções indicadas 

acima.

5 – Intimem-se as partes, e seus advogados.

6 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121848 Nr: 2860-23.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VENTURA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.1 – As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e 

não existem preliminares a serem analisadas.2 - Fixo como ponto 

controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não à concessão do 

auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. 3 - 

Necessário a realização de perícia médica para dirimir a questão. NOMEIO 

perito judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o Dr 

Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua Terezina, 345, 

Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária.Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o perito deverá se 

locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até esta Comarca de 

Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 

16:40h.INTIME-SE o perito, por e-mail (hoffmannvagner@hotmail.com), 

para ciência dos quesitos, e da data para a realização da perícia na parte 

requerente. INTIMEM-SE as partes nos termos do art. 474 do CPC.O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.Com a 

juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º 

do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79136 Nr: 2832-60.2015.811.0046

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR LUIZ MORETTO, F. ARROIO 

MECÂNICA E FUNILARIA - ME, FELICIANO ARROIO, LUIZ CARLOS 

MONTEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT, JESUINO DE FARIAS - OAB:12.068/MT, PATRICK 

SHARON DOS SANTOS - OAB:14.712/MT

 Vistos.

Designo o dia 07 de novembro de 2018, às 14:00 horas, para realização 

de audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o advogado das partes requeridas via DJE para que tenham 

ciência desta decisão e comprovem nos autos a intimação das 

testemunhas arroladas sob pena de perderem o direito à produção da 

prova testemunhal.

Intimem-se a parte requerente e as testemunhas arroladas pela defesa 

(art. 455, §4º, IV do CPC).

 Indefiro o pedido de expedição de carta precatória para oitiva da 

testemunha Antônio Severiano Coelho, uma vez que o Município de Nova 

Lacerda/MT é termo desta Comarca de Comodoro/MT.

Indefiro também o pedido de prova no que tange a inspeção judicial, uma 

vez que ela não se aplica nos termos do art. 483, I do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114140 Nr: 7047-11.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS NOLASCO - 

OAB:393-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS NOLASCO - 

OAB:393-B

 Vistos.

1- 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, determino a expedição das seguintes 

cartas precatórias:

a) para a comarca de Cacoal/RO para oitiva das testemunhas arroladas na 

denúncia;

b) para a comarca de Ji-Paraná/RO para realização do interrogatório do 

réu;

 2- Após o retorno das cartas precatórias, intimem-se as partes para que 

apresentem as alegações finais.

 3- Expeça-se, intimando-se o Ministério Público e a Defesa.

 4- Ressalto que o advogado do réu ainda não foi cadastrado nos autos a 

fim de que seja intimado pelo DJE, razão pela qual deve ser cadastrado 

imediatamente.

 Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122255 Nr: 3050-83.2018.811.0046

 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: CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 De proêmio, considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os 

documentos acostados aos autos tenho por bem em deferir os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da requerente, pois a meu ver esta 

demonstrou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo de posterior análise se não restar 

mais presente a hipossuficiência de recursos.

Pois bem, no que tange à inversão de ônus da prova, entende-se que é 

um instrumento processual de facilitação de defesa do consumidor 

hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, 

inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu acesso à 

ordem jurídica.

Segundo o dispositivo mencionado são pressupostos para que se inverta 

o ônus de provar: hipossuficiência e verossimilhança.

O Prof. Andrade atribui aquele à pessoa economicamente mais fraca com 

incapacidade de produzir provas, e quanto ao último elemento é o que se 

apresenta veraz, em virtude de coerência existente entre a narração 

fática, a fundamentação e a pretensão. Afirma ainda que a presença do 

primeiro requisito é suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas 

o mesmo não se dá com a verossimilhança. Essa deve estar 

acompanhada da necessidade do consumidor de ter facilitado em seu 

favor a defesa em Juízo (ANDRADE, V. V. H. Inversão do ônus da prova. 

Revista de Julgados – TAMG. Belo Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, 

abr./jun., 2000).

 É o que foi verificado no caso em comento, motivo pelo qual defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova e determino que a requerida junte 

aos autos o contrato de empréstimo consignado n° 743925416 

estabelecido com a requerente, objeto da presente demanda.

Cite-se a requerida, para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 335 e ss do CPC, sob pena de confissão e revelia.

Com a resposta, vistas ao autor para réplica, em igual prazo.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122257 Nr: 3052-53.2018.811.0046

 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: CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU

 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:
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 VISTOS.

 De proêmio, considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os 

documentos acostados aos autos tenho por bem em deferir os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da requerente, pois a meu ver esta 

demonstrou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo de posterior análise se não restar 

mais presente a hipossuficiência de recursos.

Pois bem, no que tange à inversão de ônus da prova, entende-se que é 

um instrumento processual de facilitação de defesa do consumidor 

hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, 

inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu acesso à 

ordem jurídica.

Segundo o dispositivo mencionado são pressupostos para que se inverta 

o ônus de provar: hipossuficiência e verossimilhança.

O Prof. Andrade atribui aquele à pessoa economicamente mais fraca com 

incapacidade de produzir provas, e quanto ao último elemento é o que se 

apresenta veraz, em virtude de coerência existente entre a narração 

fática, a fundamentação e a pretensão. Afirma ainda que a presença do 

primeiro requisito é suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas 

o mesmo não se dá com a verossimilhança. Essa deve estar 

acompanhada da necessidade do consumidor de ter facilitado em seu 

favor a defesa em Juízo (ANDRADE, V. V. H. Inversão do ônus da prova. 

Revista de Julgados – TAMG. Belo Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, 

abr./jun., 2000).

 É o que foi verificado no caso em comento, motivo pelo qual defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova e determino que a requerida junte 

aos autos o contrato de empréstimo consignado estabelecido com a 

requerente, objeto da presente demanda.

Cite-se a requerida, para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 335 e ss do CPC, sob pena de confissão e revelia.

Com a resposta, vistas ao autor para réplica, em igual prazo.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122258 Nr: 3053-38.2018.811.0046

 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: CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU

 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:

 VISTOS.

 De proêmio, considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os 

documentos acostados aos autos tenho por bem em deferir os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da requerente, pois a meu ver esta 

demonstrou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo de posterior análise se não restar 

mais presente a hipossuficiência de recursos.

Pois bem, no que tange à inversão de ônus da prova, entende-se que é 

um instrumento processual de facilitação de defesa do consumidor 

hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, 

inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu acesso à 

ordem jurídica.

Segundo o dispositivo mencionado são pressupostos para que se inverta 

o ônus de provar: hipossuficiência e verossimilhança.

O Prof. Andrade atribui aquele à pessoa economicamente mais fraca com 

incapacidade de produzir provas, e quanto ao último elemento é o que se 

apresenta veraz, em virtude de coerência existente entre a narração 

fática, a fundamentação e a pretensão. Afirma ainda que a presença do 

primeiro requisito é suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas 

o mesmo não se dá com a verossimilhança. Essa deve estar 

acompanhada da necessidade do consumidor de ter facilitado em seu 

favor a defesa em Juízo (ANDRADE, V. V. H. Inversão do ônus da prova. 

Revista de Julgados – TAMG. Belo Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, 

abr./jun., 2000).

 É o que foi verificado no caso em comento, motivo pelo qual defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova e determino que a requerida junte 

aos autos o contrato de empréstimo consignado estabelecido com a 

requerente, objeto da presente demanda.

Cite-se a requerida, para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 335 e ss do CPC, sob pena de confissão e revelia.

Com a resposta, vistas ao autor para réplica, em igual prazo.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122393 Nr: 3109-71.2018.811.0046

 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: EUTIMIO NAMBIQUARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 De proêmio, considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os 

documentos acostados aos autos tenho por bem em deferir os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor do requerente, pois a meu ver este 

demonstrou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo de posterior análise se não restar 

mais presente a hipossuficiência de recursos.

Pois bem, no que tange à inversão de ônus da prova, entende-se que é 

um instrumento processual de facilitação de defesa do consumidor 

hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, 

inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu acesso à 

ordem jurídica.

Segundo o dispositivo mencionado são pressupostos para que se inverta 

o ônus de provar: hipossuficiência e verossimilhança.

O Prof. Andrade atribui aquele à pessoa economicamente mais fraca com 

incapacidade de produzir provas, e quanto ao último elemento é o que se 

apresenta veraz, em virtude de coerência existente entre a narração 

fática, a fundamentação e a pretensão. Afirma ainda que a presença do 

primeiro requisito é suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas 

o mesmo não se dá com a verossimilhança. Essa deve estar 

acompanhada da necessidade do consumidor de ter facilitado em seu 

favor a defesa em Juízo (ANDRADE, V. V. H. Inversão do ônus da prova. 

Revista de Julgados – TAMG. Belo Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, 

abr./jun., 2000).

 É o que foi verificado no caso em comento, motivo pelo qual defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova e determino que a requerida junte 

aos autos o contrato de empréstimo consignado estabelecido com a 

requerente, objeto da presente demanda.

Cite-se a requerida, para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 335 e ss do CPC, sob pena de confissão e revelia.

Com a resposta, vistas ao autor para réplica, em igual prazo.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122399 Nr: 3113-11.2018.811.0046

 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: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 De proêmio, considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os 

documentos acostados aos autos tenho por bem em deferir os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor do requerente, pois a meu ver este 

demonstrou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo de posterior análise se não restar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 236 de 456



mais presente a hipossuficiência de recursos.

Pois bem, no que tange à inversão de ônus da prova, entende-se que é 

um instrumento processual de facilitação de defesa do consumidor 

hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, 

inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu acesso à 

ordem jurídica.

Segundo o dispositivo mencionado são pressupostos para que se inverta 

o ônus de provar: hipossuficiência e verossimilhança.

O Prof. Andrade atribui aquele à pessoa economicamente mais fraca com 

incapacidade de produzir provas, e quanto ao último elemento é o que se 

apresenta veraz, em virtude de coerência existente entre a narração 

fática, a fundamentação e a pretensão. Afirma ainda que a presença do 

primeiro requisito é suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas 

o mesmo não se dá com a verossimilhança. Essa deve estar 

acompanhada da necessidade do consumidor de ter facilitado em seu 

favor a defesa em Juízo (ANDRADE, V. V. H. Inversão do ônus da prova. 

Revista de Julgados – TAMG. Belo Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, 

abr./jun., 2000).

 É o que foi verificado no caso em comento, motivo pelo qual defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova e determino que a requerida junte 

aos autos o contrato de empréstimo consignado estabelecido com a 

requerente, objeto da presente demanda.

Cite-se a requerida, para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 335 e ss do CPC, sob pena de confissão e revelia.

Com a resposta, vistas ao autor para réplica, em igual prazo.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122510 Nr: 3158-15.2018.811.0046

 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: EUTIMIO NAMBIQUARA

 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:

 VISTOS.

 De proêmio, considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os 

documentos acostados aos autos tenho por bem em deferir os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor do requerente, pois a meu ver este 

demonstrou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo de posterior análise se não restar 

mais presente a hipossuficiência de recursos.

Pois bem, no que tange à inversão de ônus da prova, entende-se que é 

um instrumento processual de facilitação de defesa do consumidor 

hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, 

inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu acesso à 

ordem jurídica.

Segundo o dispositivo mencionado são pressupostos para que se inverta 

o ônus de provar: hipossuficiência e verossimilhança.

O Prof. Andrade atribui aquele à pessoa economicamente mais fraca com 

incapacidade de produzir provas, e quanto ao último elemento é o que se 

apresenta veraz, em virtude de coerência existente entre a narração 

fática, a fundamentação e a pretensão. Afirma ainda que a presença do 

primeiro requisito é suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas 

o mesmo não se dá com a verossimilhança. Essa deve estar 

acompanhada da necessidade do consumidor de ter facilitado em seu 

favor a defesa em Juízo (ANDRADE, V. V. H. Inversão do ônus da prova. 

Revista de Julgados – TAMG. Belo Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, 

abr./jun., 2000).

 É o que foi verificado no caso em comento, motivo pelo qual defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova e determino que a requerida junte 

aos autos o contrato de empréstimo consignado estabelecido com a 

requerente, objeto da presente demanda.

Cite-se a requerida, para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 335 e ss do CPC, sob pena de confissão e revelia.

Com a resposta, vistas ao autor para réplica, em igual prazo.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122526 Nr: 3169-44.2018.811.0046

 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: PAULINA NAMBIKUARA WAKALITESU

 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:

 VISTOS.

 De proêmio, considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os 

documentos acostados aos autos tenho por bem em deferir os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor do requerente, pois a meu ver este 

demonstrou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo de posterior análise se não restar 

mais presente a hipossuficiência de recursos.

Pois bem, no que tange à inversão de ônus da prova, entende-se que é 

um instrumento processual de facilitação de defesa do consumidor 

hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, 

inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu acesso à 

ordem jurídica.

Segundo o dispositivo mencionado são pressupostos para que se inverta 

o ônus de provar: hipossuficiência e verossimilhança.

O Prof. Andrade atribui aquele à pessoa economicamente mais fraca com 

incapacidade de produzir provas, e quanto ao último elemento é o que se 

apresenta veraz, em virtude de coerência existente entre a narração 

fática, a fundamentação e a pretensão. Afirma ainda que a presença do 

primeiro requisito é suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas 

o mesmo não se dá com a verossimilhança. Essa deve estar 

acompanhada da necessidade do consumidor de ter facilitado em seu 

favor a defesa em Juízo (ANDRADE, V. V. H. Inversão do ônus da prova. 

Revista de Julgados – TAMG. Belo Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, 

abr./jun., 2000).

 É o que foi verificado no caso em comento, motivo pelo qual defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova e determino que a requerida junte 

aos autos o contrato de empréstimo consignado estabelecido com a 

requerente, objeto da presente demanda.

Cite-se a requerida, para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 335 e ss do CPC, sob pena de confissão e revelia.

Com a resposta, vistas ao autor para réplica, em igual prazo.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122528 Nr: 3171-14.2018.811.0046

 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: PAULINA NAMBIKUARA WAKALITESU

 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:

 VISTOS.

 De proêmio, considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os 

documentos acostados aos autos tenho por bem em deferir os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor do requerente, pois a meu ver este 

demonstrou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo de posterior análise se não restar 

mais presente a hipossuficiência de recursos.

Pois bem, no que tange à inversão de ônus da prova, entende-se que é 

um instrumento processual de facilitação de defesa do consumidor 

hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, 

inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu acesso à 

ordem jurídica.
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Segundo o dispositivo mencionado são pressupostos para que se inverta 

o ônus de provar: hipossuficiência e verossimilhança.

O Prof. Andrade atribui aquele à pessoa economicamente mais fraca com 

incapacidade de produzir provas, e quanto ao último elemento é o que se 

apresenta veraz, em virtude de coerência existente entre a narração 

fática, a fundamentação e a pretensão. Afirma ainda que a presença do 

primeiro requisito é suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas 

o mesmo não se dá com a verossimilhança. Essa deve estar 

acompanhada da necessidade do consumidor de ter facilitado em seu 

favor a defesa em Juízo (ANDRADE, V. V. H. Inversão do ônus da prova. 

Revista de Julgados – TAMG. Belo Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, 

abr./jun., 2000).

 É o que foi verificado no caso em comento, motivo pelo qual defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova e determino que a requerida junte 

aos autos o contrato de empréstimo consignado estabelecido com a 

requerente, objeto da presente demanda.

Cite-se a requerida, para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 335 e ss do CPC, sob pena de confissão e revelia.

Com a resposta, vistas ao autor para réplica, em igual prazo.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122531 Nr: 3174-66.2018.811.0046

 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: PAULINA NAMBIKUARA WAKALITESU

 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:

 VISTOS.

 De proêmio, considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os 

documentos acostados aos autos tenho por bem em deferir os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor do requerente, pois a meu ver este 

demonstrou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo de posterior análise se não restar 

mais presente a hipossuficiência de recursos.

Pois bem, no que tange à inversão de ônus da prova, entende-se que é 

um instrumento processual de facilitação de defesa do consumidor 

hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, 

inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu acesso à 

ordem jurídica.

Segundo o dispositivo mencionado são pressupostos para que se inverta 

o ônus de provar: hipossuficiência e verossimilhança.

O Prof. Andrade atribui aquele à pessoa economicamente mais fraca com 

incapacidade de produzir provas, e quanto ao último elemento é o que se 

apresenta veraz, em virtude de coerência existente entre a narração 

fática, a fundamentação e a pretensão. Afirma ainda que a presença do 

primeiro requisito é suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas 

o mesmo não se dá com a verossimilhança. Essa deve estar 

acompanhada da necessidade do consumidor de ter facilitado em seu 

favor a defesa em Juízo (ANDRADE, V. V. H. Inversão do ônus da prova. 

Revista de Julgados – TAMG. Belo Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, 

abr./jun., 2000).

 É o que foi verificado no caso em comento, motivo pelo qual defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova e determino que a requerida junte 

aos autos o contrato de empréstimo consignado estabelecido com a 

requerente, objeto da presente demanda.

Cite-se a requerida, para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 335 e ss do CPC, sob pena de confissão e revelia.

Com a resposta, vistas ao autor para réplica, em igual prazo.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112090 Nr: 6191-47.2017.811.0046

 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: LUCIANO RAMALHO MADURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente, pessoalmente, para no prazo de 15 dias, 

manifestar-se quanto a proposta de acordo apresentada pelo requerido à 

ref. 28, ou manifestar-se no feito, requerendo o que entender cabível, sob 

pena de julgamento antecipado no estado em que se encontra.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88978 Nr: 1857-04.2016.811.0046

 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: ÁLVARO LUIZ ORTOLAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos Etc.,

 Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Álvaro Luiz Ortolan em desfavor 

de Banco do Brasil S/A, ambos devidamente qualificados.

Ressai dos autos requerimento de desistência da ação formulado pelo 

requerente, ref. 36.

Intimado o requerido para manifestação, o mesmo permaneceu silente, 

conforme certificado à ref. 58.

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.

 No caso em tela, o requerido foi intimado para manifestar-se quanto a 

desistência da presente ação, porém permaneceu inerte.

 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 custas e honorários, os quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108482 Nr: 4686-21.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDNV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impulsionar o feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104862 Nr: 3033-81.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: N.J. DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE CARNAÚBA (SUPERINTENDENTE DE 

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETÁRIA DA FAZENDA), POSTO 

FISCAL JOSAFA JACOB (XII DE OUTUBRO-MT/RO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEODIMAR BALBINOT - 

OAB:3663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO a segurança, mantendo, em consequência, a 

medida liminar concedida pelo E. TJMT, naquilo que não contrariar esta 

sentença, para determinar a suspensão da exigibilidade de cobrança do 

ICMS no transporte de gado bovino “em pé” do Estado de Mato Grosso 

com destino ao Estado de Rondônia entre estabelecimentos rurais de 

titularidade do Impetrante, permitindo, deste modo, o regular trânsito dos 

animais sem o recolhimento deste tributo, enquanto perdurar os efeitos do 

negócio jurídico de págs. 39/44, sem prejuízo das obrigações acessórias 

decorrentes do deslocamento das reses.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, a teor do que dispõem o artigo 25 da Lei n. 

12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.Decorrido o prazo 

recursal voluntário, encaminhe-se os autos à apreciação do Egrégio 

Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, da Lei 12.016/2009.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121812 Nr: 2845-54.2018.811.0046

 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: MAS, RSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

guarda e alimentos provisórios, arrolamento e partilha de bens com pedido 

liminar proposta por MARIA APARECIDA SALVADOR em face de LEOBINO 

FRANCISCO LOURENÇO, em que antes da citação do requerido, sobreveio 

pedido de desistência da demanda pela autora.

 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.

Revogo a liminar anteriormente concedida.

Expeça-se certidão para cobrança dos honorários advocatícios arbitrados 

em favor da advogada Rosangela Bordinhão Baiaroski, OAB/MT 17.408, 

os quais mantenho no importe fixado.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119217 Nr: 1681-54.2018.811.0046

 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 SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:MG/112351, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - 

OAB:91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em Ação de Busca e 

Apreensão em que as partes Banco Safra S/A e Valdeir Pereira dos 

Santos pretendem obter a chancela judicial da referida avença, em face 

da composição amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que 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 entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Revogo a liminar anteriormente concedida.

Custas e honorários conforme acordo.

Após, arquivem-se os autos.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103557 Nr: 2468-20.2017.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, LAUDEMIR 

ANTÔNIO SEBBEN, URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007, MARIA EUGÊNIA CANESIN - OAB:54.266/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 (...). Assim, REJEITO a presente impugnação e HOMOLOGO a avalição de 

fl. 60.Visando o efetivo cumprimento da carta precatória, determino a 

realização de leilão público para alienação do bem penhorado, assim 

descrito resumidamente:01 (um) Imóvel rural denominado “Fazenda 

Canarinho”, com área de 499,8932 ha (quatrocentos e noventa e nove 

hectares, oitenta e nove ares e trinta e dois centiares), localizada na 

Gleba Areia Branca, registrado no Serviço Registral de Imóveis, Títulos e 

Documentos de Comodoro(MT), sob a matrícula nº. 309.DATA, HORA E 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO1ª) 07 de dezembro de 2018, a partir 

das 13 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e 

online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – 

Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.2ª) 07 de dezembro 

de 2018, a partir das 14 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso 

leilão presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato 

G r o s s o  –  C o m o d o r o  –  M T  e  p e l o  s i t e 

www.balbinoleiloes.com.br.DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)Com 

base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo a Leiloeira CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta 

Comercial/MT sob nº 22. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20630 Nr: 1741-47.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA, PAULO CESAR 

FAVARO MOTTA, ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA, ANTÔNIO 

FÁBIO ZONTA, LÚCIA FABIANA ZONTA, ADRIANA DE CASTRO MOTTA, 

ESPOLIO DE LUCIANA FLAVIA ZONTA, ALEXANDRE JACQUES BOTTAN, 

IVETE TEREZINHA DACROCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE FARIA SOUZA - 

OAB:9.768/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, 

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:17.738/MT

 A propósito da determinação para que a parte executada seja "intimada 

PESSOALMENTE, bem como por meio de seu advogado constituído para 

que proceda com as diligências necessárias para o fim de cumprir o 

comando judicial nos termos do art. 536,§1º, CPC em 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa por descumprimento, que fixo em R$ 200.000,00 (duzentos) 

mil reais, sem prejuízo de posterior majoração e responsabilização por 

crime de desobediência por parte daqueles que não cumprirem as 

decisões judiciais exaradas nos presentes autos [art. 536, §3º, CPC]", fica 

a parte exequente intimada a apresentar o endereço de todos os 
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executados, bem como o meio pelo qual a intimação pessoal 

proceder-se-á, sendo que em caso de diligência do oficial de justiça fica a 

parte intimada a comprovar o pagamento da respectiva diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34960 Nr: 3143-27.2010.811.0046

 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): APRÍGIO JOSÉ RIBEIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Defiro conforme requerido, pelo que determino que o indiciado compareça, 

nas condições anteriormente fixadas por mais 4 oportunidades.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 194995

Numeração Única: 1399-03.2013.8.11.0010

Unidade de origem: Jaciara

Tipo de ação: Processual

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA- REP PELO 

PREFEITO MUNICIPAL

Advogado(s): -

Requerido: PEDRO DA SILVA

 João Carlos Taveira de Paula

ARLINDO JOSÉ NUNES

 FABIANO DIAS DOS SANTOS

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 Jaciara para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 13/11/2018 às 14:00

Endereço: Avenida Zé de Bia, s/n, Bairro Aeroporto II, Jaciara-MT, CEP 

78820-000

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7313 Nr: 1254-98.2000.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA JUNIOR, MARCIO RUIZ 

FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, CÉLIA RUIZ FERREIRA, 

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, Ileonilson Rodrigues - OAB:11602/MT, MURILLO 

BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 194447 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 08/11/2018 às 15hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 71292 Nr: 12296-22.2015.811.0010

 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: SEBASTIÃO CARLOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a realização de prova pericial.Para tanto, nomeio como perita 

médica a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com 

endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC).Designo o dia 

24 de outubro de 2018, às 16h15min para realização da perícia.A parte 

requerente deverá se apresentar para a perícia na sede do fórum local, na 

data designada e portando todos os seus exames

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30432 Nr: 2687-25.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA LUIZA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir a intimação do advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias se manifeste acerca da 

impossibilidade de expedir a RPV Complementar em razão de que o 

Sistema e-PrecWeb informa que a autora está com situação cadastral 

irregular na Receita Federal do Brasil. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 103005 Nr: 7651-80.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SILVA LUZ, RSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a parte requerente não apresentou as primeiras 

declarações. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca dos ofícios de refs. 

16 e 17 e requerer o que de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58608 Nr: 2490-94.2014.811.0010

 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: NATANAEL DE SOUZA, KAYO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. RODEIO SHOW LTDA-ME, RODRIGO 

DOMINHAKI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO DOMINHAKI DIAS, Cpf: 

89926498191, Rg: 14002361, Filiação: José Cândido Dias e Vera Lucia 

Dominhaki Dias, data de nascimento: 01/11/1982, brasileiro(a), natural de 

Novo Horizonte-MT, casado(a), empresário. 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: Natanael de Souza(...) vem respeitosamente perante 

Vossa Senhoria propor a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR em face de J. J. 

Rodeio Show Ltda-ME e Rodrigo Dominhaki Dias (...) atualmente em lugar 

incerto e não sabido. DOS FATOS. O requerente comprou cartela n° 

002499-6 da 15ª Festa do Peão de Boiadeiro entre os dias 15 e 

18.05.2014, preenchendo-a em nome de seu filho K. R. de S. menor neste 

ato representado pelo seu genitor. A cartela corresponde a cupom de 

show de prêmios com direito a participação no sorteio de prêmios e 

entrada para todas as noites como cortesia. Os requerentes preencheram 

a cartela do dia 18.05.2014, consequentemente ganhando o prêmio 01 

moto Honda CG FAN 125 cc, 0 km. A tentativa de retirada do prêmio restou 

frustrada junto a Moto Campo Honda, sob a justificativa que a organização 

da requerida não tinha saldado o valor da moto, ou seja o prêmio foi 

sorteado sem o devido pagamento junto a Moto Campo Honda que 

negou-se a entregar a moto... DOS PEDIDOS. Requer: a) Aconcessão do 

pedido liminar (...) b) requer-se a citação da requerida(...) c) Pugnando-se 

ao final pela decretação de sua total procedência, determinando a 

requerida, a entrega da motocicleta(...) d) Ou o valor do objeto em 

dinheiro(...) e) Requer a inversão do ônus probante (...) f) Igualmente, 

julgada procedente a demanda, requer-se seja a requerida condenada ao 

pagamento dos encargos (...) g) Requer também, os benefícios da 

assistência judiciária(...) h) Protesta pela produção de todos os meios de 

prova em direito admitidos(...) i) Rol de testemunha l) Valdir Perre, Cornélio 

Casimiro de Souza (...)

Despacho/Decisão: Processo nº. 2490-94.2014.811.0010Código 

58608VISTOS ETC, Considerando as reiteradas infrutíferas tentativas de 

citação do requerido, o qual, aparentemente, altera com velocidade seus 

endereços, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, 

DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL, com o prazo de 20 (vinte) dias, 

obedecidas as formalidades legais (art. 257, do CPC) para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal de 10 (dez) dias.Caso não 

sobrevenha manifestação, desde já NOMEIO curadora especial a Dra. 

JACQUELINE GEVIZIER NUNES RODRIGUES, Defensora Pública atuante 

nesta Comarca de Jaciara, nos termos do art. 72, II do CPC, que deverá 

ser intimada quanto a esta decisão e para se manifestar, no prazo legal, 

ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica o 

ônus da impugnação específica dos fatos, nos termos do Parágrafo Único 

do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, defesa genérica, 

por negativa geral.Após, certifique-se o necessário, e retornem os autos 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara/MT, 

17 de julho de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva 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, Mirian Roza de Melo, 

digitei.

Jaciara, 02 de agosto de 2018

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahao Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77633 Nr: 1340-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE MARTELLI CALCAGNOTTO – EPP, MATILDE 

MARTELLI CALCAGNOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELIANE ALVES MARÇAL - OAB:19.483/MT, HUGO 

ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16.285/MT

 Processo nº. 1340-10.2016.811.0010

Código nº. 77633

VISTOS ETC,

Considerando que a parte ré depositou os honorários sucumbenciais à 

ref. 49, contudo, o causídico permaneceu inerte, DETERMINO a sua 

intimação pessoal para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos 

autos, sob pena de extinção e arquivamento.

 Não havendo requerimentos, arquive-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.: 88603 Nr: 681-64.2017.811.0010

 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 RCI BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IRACEMA BARBOSA FILHA 

OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 681-64.2017.811.0010

 Código nº. 88603

VISTOS ETC,

Defiro pedido de ref. 24.

DETERMINO A SUSPENSÃO do processo durante o prazo postulado.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

o termino do prazo.

Escoado o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

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.: 80442 Nr: 2396-78.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourencio da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 25 foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61558 Nr: 3938-05.2014.811.0010

 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): JOSÉ ROBERTO TEODORO SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014, JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - OAB:17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 
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prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça de ref. 65 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109638 Nr: 994-88.2018.811.0010

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANE DOS REIS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 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 da certidão do oficial de 

justiça de ref. 15 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70478 Nr: 12022-58.2015.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 Processo n. 12022-58.2015.811.0010

Código 70478

 Requerente: Vinicius Lopes Pinheiro

Requerido: Banco IBI S/A - Banco Múltiplo

VISTOS ETC,

Nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ, INTIME-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem que haja manifestação, EXPEÇA-SE o alvará de 

levantamento do valor, conforme postulado à ref. 47 e, após, remetam-se 

os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 10 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 111344 Nr: 1837-53.2018.811.0010

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MONTEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Vistos.

Defiro o pedido formulado nos autos pelo Ministério Público.

Designo a audiência admonitória para o dia 31/10/2018, às 15h50min.

Intime-se o recuperando para comparecer a audiência designada 

acompanhado de advogado, caso informe não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, nomeio, desde já, a Defensora 

Pública atuante nesta comarca, para representá-lo em juízo.

Intime-se a Defensora Pública.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

MARLENE BERNARDO BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANILO ALEXANDRE ALVES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000378-96.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARLENE BERNARDO BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por MARLENE BERNARDO BRITO em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito já declarado extinto, 

por sentença judicial que homologou o acordo, pleiteando ao final a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Liminar deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que 

a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por sua culpa exclusiva, não havendo o que se falar em indenização 

por danos morais, pugnando ao final pela improcedência da demanda. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora relata ter realizado acordo 

judicial, homologado por sentença, onde fora dado plena quitação pela 

parte ré, quanto aos débitos discutidos nestes autos, que ensejaram 

novamente a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, no ID 12411377 - 

Pág. 3, o acordo judicial firmado entre as partes, referente aos autos 

8010064-61.2016.8.11.0010, onde fora dado plena quitação quanto ao 
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objeto discutido naquela ação, sendo homologado por sentença judicial (ID 

12411377 - Pág. 6). Assim, tenho que a parte reclamada deu plena 

quitação quanto aos débitos discutidos naqueles autos, ao passo que a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito discutida neste processo é 

indevida, pois conforme se infere da certidão emitida pelo órgão de 

proteção ao crédito e, trazida no ID 12151947 - Pág. 1, tratam-se dos 

mesmos apontamentos discutidos lá, os quais, frisa-se, já fora objeto de 

transação e quitação. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito já quitado. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: 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. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

confirmar a tutela antecipada deferida nos autos, declarando inexigível o 

débito discutido na presente demanda; 2 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ; e Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATYUSCIA GISELLE DA SILVA E LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECDELIVERY INFORMÁTICA E CELULARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANILO ALEXANDRE ALVES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000380-66.2018.8.11.0010. REQUERENTE: KATYUSCIA GISELLE DA 

SILVA E LIMA REQUERIDO: TECDELIVERY INFORMÁTICA E CELULARES 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de reclamação com restituição de valores proposta por KATYUSCIA 

GISELLE DA SILVA E LIMA, em desfavor de TECDELIVERY INFORMÁTICA 

E CELULARES. Relata a parte autora que entregou seu aparelho Tablet 

para conserto junto a parte reclamada, porém, assevera que não houve a 

restituição do aparelho, bem como, qualquer informação do reparo, 

pugnando ao final pela restituição dos valores pagos a título de conserto. 

Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, conforme se infere 

da Certidão lançada no ID 13315185 - Pág. 3, não se fez presente em 

audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 
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expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora afirma ter deixado seu aparelho Tablet, Modelo T 113 e 

Marca Samsung para reparo junto a parte requerida, que não deu 

nenhuma satisfação. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não compareceu à audiência de conciliação, muito embora 

tenha sido citada para o ato, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, o 

demandado não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado 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.” Cabe à parte 

Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a demandada não produziu qualquer prova ou se manifestou 

nos autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso 

com a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada 

para tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos 

autos qualquer prova que destituísse o alegado pelo demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Entretanto, a revelia faz presumir verdadeiros os 

fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas 

não importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz 

verificar se tem fundamento o direito pleiteado pela parte autora. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte reclamada trazer 

aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a o reparo realizado no aparelho eletrônico e a 

restituição em favor da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Entretanto, assim não o fez. Deste modo, entendo que assiste razão a 

parte reclamante, pois tenho que houve efetiva falha na prestação de 

serviço pela parte reclamada, que sem qualquer justificativa não prestou 

qualquer informação quanto a reparo a ser realizado no equipamento 

eletrônico, conforme se infere da Ordem de Serviço (ID 12171632 - Pág. 

3), bem como, não realizou a restituição do mesmo. Nesse sentido, a 

restituição do aparelho eletrônico é medida que se impõe. DANO 

MATERIAL Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora 

não logrou êxito em demonstrar o desembolso do valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), na realização do conserto do aparelho, é que 

dos documentos trazidos nos autos, não há qualquer recibo ou 

comprovante de pagamento capaz de comprovar tal assertiva, ônus que 

competia a parte reclamante, nos termos do que dispõe o art. 373, I, do 

NCPC. Assim, indeferido o pedido de restituição do valor. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte reclamada em 

providenciar a restituição do aparelho eletrônico, no prazo de 05 (cinco) 

dias, referente a Ordem de Serviço 003463 de 14/11/2017, sob pena de 

fixação de multa a ser arbitrada por este juízo ou, informar a 

impossibilidade de o fazê-lo, devendo em ambos os casos, comprovar 

devidamente nos autos. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de restituição de 

valores, nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

VALDINEI LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANILO ALEXANDRE ALVES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001190-75.2017.8.11.0010. REQUERENTE: VALDINEI LIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação de indenização por danos morais 

proposta por VALDINEI LIMA DOS SANTOS, em desfavor de MUNICIPIO DE 

SAO PEDRO DA CIPA. Relata a parte autora que seu nome permaneceu 

inscrito indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito pela parte 

reclamada, por dívida já quitada, requerendo ao final a condenação da 

mesma, em indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que houve perda dos 

dados contábeis pela municipalidade, sendo necessária a realização da 

baixa dos débitos de forma manual, não havendo dever de indenizar. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, vez que 

tais assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do 

NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito da parte autora trazido com a exordial e, nem 

provar o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta ter 

realizado o pagamento dos débitos referente IPTU, porém, mesmo após 

meses do pagamento, permaneceu a inscrição de seus dados junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. No presente caso, em pese a parte 

reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que 

esta não trouxe aos autos qualquer tipo de documento, que comprovasse 

a efetiva retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito após a realização do pagamento, passando ao largo de comprovar 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Logo, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que a 

permanência do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu 

de maneira legítima. Ademais, a parte reclamante através do boletim de 

arrecadação acostado nos autos no ID 11251914 – Págs. 19 e 20, 

demonstrou o pagamento da dívida na data de 23.08.2017, bem como, 

através do extrato acostado no ID 11251914 – Págs. 17 e 18, demonstra 

que ainda na data 17.10.2017, seu nome ainda permanecia inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito. Assim, a manutenção de dívida já quitada 

nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos. Os 

artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
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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 reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o 

patrimônio moral da autora, causando lesão a sua honra e reputação. 

Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de 

prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência 

comum. Quanto ao prazo para a baixa do apontamento negativo junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou 

entendimento nesse sentido: Súmula 548-STJ: Incumbe ao credor a 

exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo 

pagamento do débito. (grifei) A manutenção indevida do apontamento nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito já pago constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a indevida manutenção da negativação. Nesse caso, em que 

provável a aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela 

parte demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; e 2 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de 

Direito

Comarca de Juara

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88665 Nr: 1027-88.2017.811.0018

 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: Creuza Tiago da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116

 Nos termos do artigo 10 do CPC, proceder a intimação da parte requerida 

acerca da petição constante de referência 40, para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76086 Nr: 265-09.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Caterpillar S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Almeida Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleuza Anna Cobein - 

OAB:SP0030650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco Caterpillar 

S/A em face de Jair de Almeida Medeiros, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Às fls. 161 a parte autora informou que houve o pagamento integral do 

débito.

É o breve relatório. Decido.

Considerando o pagamento do débito, a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Diante do exposto, julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais pelo requerido. Na hipótese de não recolhimento após 

intimação, proceda-se como determina o Art. 462 da CNGC/MT.

P.R.I.

Intimem-se.

 Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93676 Nr: 3524-75.2017.811.0018

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thalles Rafael Viola dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:MS/12411-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT/12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação das partes acerca do retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98001 Nr: 5629-25.2017.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o termo de acordo às fls. 148/149, em que as partes 

acordaram em relação ao débito referente à cota nº 004105/0383, 

HOMOLOGO o acordo supramencionado para que surta seus 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, se houver, pela requerida. Na hipótese de não recolhimento após 

intimação, proceda-se como determina o Art. 462 da CNGC/MT.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, remetam-se 

os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72533 Nr: 2469-60.2015.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Grein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de pedido de alvará judicial movida por Maria de 

Jesus Grein, informando ser esposa do “de cujos” Claudemir Silva do 

Nascimento (falecido em 16/03/2014)....Cumpre ressaltar que o presente 

feito não tem o condão de determinar ordem judicial, principalmente contra 

quem não figurou no processo (instituição financeira), mas apenas alvará 

- autorização de levantamento, reconhecendo os efetivos herdeiros para 

fins do recebimento de possíveis valores deixados pelo falecido.Uma vez 

reconhecida a legitimidade nestes autos, caso a instituição Bancária não 

concorde em entregar o valor voluntariamente, deverá a parte requerente 

manejar ação própria litigiosa contra a mesma, instante em que o feito será 

decidido por sentença quanto a este.Feita esta explanação, compulsando 

os autos observo que estão instruídos com todos os documentos 

necessários para a análise final do seu objeto, principalmente com relação 

aos documentos pessoais da requerente comprovando sua legitimidade 

como esposa e a certidão de óbito de seu cônjuge (fls. 05/09).Assim 

sendo, considerando que somente está requerendo autorização para o 

levantamento do valor que encontra-se em conta no Banco Sicredi (fls. 

36/37), não havendo outros herdeiros ou dependentes, entendo que o 

pedido deve prosperar. Diante disso, considerando a documentação 

apresentada e com fundamento no art. 709 e seguintes do CPC, DEFIRO a 

expedição de ALVARÁ para autorizar o recebimento dos valores 

informados às fls. 36/37 existente em nome do falecido Claudemir Silva do 

Nascimento, para a requerente Maria de Jesus Grein, como solicitado na 

exordial.Expeça-se o competente alvará.Sem custas ou despesas 

processuais.Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78238 Nr: 1190-05.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Vicente do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biatriz Maria da Conceição Piccin, Wagner 

Piccin, Mirian Venancio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Diante do pleito às fls. 132, o qual informa que a parte Executada não 

efetuou o pagamento do crédito exequendo, sendo assim faz jus o 

Exequente da sua conversão para a modalidade “Execução por Quantia 

Certa”.

Nos moldes dos artigos 829 e seguintes do Código de Processo Civil, 
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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, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (artigo 827, § 1º, do CPC/2015).

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.

 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 (artigo 829, § 1º, do CPC/2015).

Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão 

os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, 

quando este for pessoa jurídica. (§ 1º, artigo 836, do CPC/2015).

Outrossim, quando da expedição do mandado citatório, deve a Secretaria 

Judicial guardar observância ao disposto às fls. 133 em relação ao valor 

da causa.

Por obséquio, PROCEDA a Secretaria Judicial com a adequação nos 

registros do processo, bem como na capa dos autos, considerando, 

também, o novo valor atribuído à causa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75361 Nr: 3840-59.2015.811.0018

 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: José Ribeiro Gomes

 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:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo o feito 

na forma do art. 487, I do NCPC, com julgamento de mérito, para o fim de 

determinar que o INSS proceda a aposentadoria rural por idade, nos 

seguintes termos:a) O NOME DO SEGURADO: JOSÉ RIBEIRO GOMES;b) O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, INCLUSIVE 

COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO;c) A RENDA MENSAL ATUAL: 

SALÁRIO MÍNIMO;d) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: 19/10/2015 

(data do requerimento administrativo);e) DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, VEZ 

QUE DEFERIDA NESTE ATO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA;f) PERÍODO A 

SER CONSIDERADO COMO ATIVIDADE RURAL: mais de 15 

ANOSDestacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e 

diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já 

enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o 

fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, nos termos já 

expressos no dispositivo da sentença, em 30 dias. Veja-se que a parte 

autora possui idade avançada, reduzida capacidade de trabalho, o que 

gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar.Condeno ainda a requerida no pagamento de custas, despesas 

processuais e 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 e 3º do 

artigo 85, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ, 

contudo, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001-MT, isento a 

autarquia do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora.Juros de mora e correção 

monetária nos termos do Art 1º-F da Lei 11.960 de 2009, ambos desde a 

citação.Sentença sujeita a reexame necessário (Súmula 490 do 

STJ).Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme disposto no artigo 412, § 1º § 5º da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80562 Nr: 2200-84.2016.811.0018

 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: Maria Cristina Rocha Constantinos

 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:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício pensão por morte devida desde o dia 23/06/2016 (data do 

requerimento administrativo), observado prazo prescricional 

quinquenal.....Sentença sujeita ao reexame necessário, conforme Súmula 

490 STJ.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: por Maria Cristina Rocha 

Constantino2.Benefício concedido: Pensão por Morte3.Data do início do 

benefício: 23/06/2016 4.Renda mensal inicial: 01 salário mínimo.5.Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não 

tenha sido implantado).Destacando que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, nos 

termos do “caput” do art. 536 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, para o fim de determinar o estabelecimento do 

benefício, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 30 

dias. Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme disposto artigo 412, § 4º e § 5º, da 

CNGC.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98595 Nr: 5942-83.2017.811.0018

 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: Cleonice Aparecida Canedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora acerca da juntada de laudo de ref: 44, para que 

querendo requeira o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 17968 Nr: 455-21.2006.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, Oscar 

Martins Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priminho Antonio Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos etc.

Ante a informação de fls. 233, expeça-se carta precatória para a colheita 

de depoimento pessoal do requerido.

Quanto a oitiva da testemunha Auro de Souza Brito, redesigno a audiência 

para o dia 13 de novembro de 2018, às 14h00min, ante a ausência 

justificada do Promotor de Justiça sob o Ofício nº152/2018/PJ Cível/Juara.

Às providências.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103175 Nr: 8363-46.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimara Braz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilton Braz dos Santos

 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:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:resentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição e existência válida da relação jurídicoprocessual,

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.

Ademais, dispenso o prazo de impugnação de 15 (quinze) dias previsto no 

art. 752, e prova pericial conforme artigo 753,

ambos do CPC, face a visibilidade do estado de José Nilton .Trata-se de 

ação manejada por parte legítima, nos termos

do art. 1768 do Código Civil e art. 747, do Novo Código de Processo Civil. 

Sustenta a Parte Autora que o interditando ,

encontra-se incapacitado e inapto para a vida civil, não tendo condições 

clínicas de reger seus bens e sua vida pessoal.

A prova técnica e visual indica que o interditando é portador de surdez e 

epilepsia. Nesse sentido, ressalto que a prova

visual apresentada neste dia, veio apenas confirmar a impressão que se 

colheu na oportunidade do interrogatório da irma

que informou que todos os atos necessários são praticados por ela.

Contudo, não se pode declarar a incapacidade total do interditando, pois 

em face do império da Lei 13.126/2015, em seu

art. 114, fora ditada nova redação para o art. 3º, do CC, passando a 

admitir como absolutamente incapazes, apenas os

menores de 16 anos de idade.Sobre o tema, pontificam Cristiano Chaves 

de Faria e outros, no “Estatuto da Pessoa com

Deficiência Comentado”, edição de 2016, pag. 309:“A nova redação do art. 

3º do Código Civil estabelece que a única

hipótese de incapacidade absoluta é o menor de dezesseis ano de idade. 

Assim, não mais há qualquer motivo psíquico

para a incapacidade absoluta”. A interdição configura-se como mecanismo 

de proteção do incapaz, objetivando atender

suas necessidades, posto que a pessoa acometida pelas doenças como 

as do interditando, não possui condições de

prover as suas necessidades por si só, ainda que momentaneamente ou 

parcialmente como no caso dos autos. Diante

disso, impõe-se a nomeação da irmã do requerido como sua curadora. 

Com efeito, estando provada a existência da

anomalia que impede o interditando de externar a sua vontade e de se 

autodeterminar, ou seja, de reger a sua pessoa e

administrar seus bens, impõe-se seja julgado procedente o pedido em 

apreço.Diante disso JULGO PROCEDENTE o

presente pedido, e consequentemente, substituo a curatela de JOSÉ 

NILTON BRAZ DOS SANTOS, qualificada nos

autos, declarando-o 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, na pessoa de sua irmã, a Sra.

LUCIMARA BRAZ DOS SANTOS, igualmente qualificada nos autos, para 

representar o interditando em todos os atos da

sua vida civil.Expeça-se mandado de inscrição no Registro Civil, na forma 

do artigo 775, §3°, do Novo Código de

Processo Civil e 9º, III do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e 

pelo órgão oficial por 03 (três) vezes, com

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interditando, 

da curadora e a causa da interdição. Sem

custas. P.R.I.Após o cumprimento, 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..Cumprase.

Saem os presentes intimados, e nada sendo requerido expeça-se o 

necessário e arquive-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18848 Nr: 1310-97.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Sampaio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Regio Pegoraro - 

OAB:34.897, Marcos Leate - OAB:14815, RODRIGO CARLOS BERGO - 

OAB:8435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS CARASSA - 

OAB:4223

 Proceder a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado, 

Dr. Luiz Carlos Carassa, para manifestar acerca da petição de fls. 

200/222, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41445 Nr: 1884-47.2011.811.0018

 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: Maria Aparecida Martinez Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.C.S. Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

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

OAB:6.611/MS

 Certifico a tempestividade do Recurso de Apelação de folhas 207/212. 

Ante o exposto, impulsino os autos à parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100798 Nr: 7131-96.2017.811.0018

 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: Romário Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIR-INCORP. NEGOCIOS IMOBIL. E 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Pereira Fagundes - 

OAB:13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:Desde o ano de 1998 o Autor é possuidor do imóvel 

usucapiendo,

devidamente registrado na matrícula n. 12.056, ficha 01F, do 1º Serviço de

Registro de Imóveis da Comarca de Juara/MT, conforme descrição 

detalhada

abaixo: LOTE N. 02 (DOIS) DA QUADRA N. 07 (SETE) COM A ÁREA DE

924,00M2 (NOVECENTOS E VINTE E QUATRO METROS

QUADRADOS), situado no Loteamento denominado ‘PARQUE

RESIDENCIAL COLLINAS’ neste Município e Comarca de Juara, Referido 

imóvel está registrado em nome da requerida DECIR

INCORPORADORA, NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E INFORMÁTICA LTDA,

conforme matrícula em anexo.

Desde o ano de 1998 o Autor reside no imóvel e exerce a posse

sobre o bem com animus domini, construindo sua moradia, pagando o 

IPTU,

contas de água e energia elétrica, conforme vasta documentação em 

anexo.

O Requerente possui mansa e pacificamente o imóvel por mais de

19 anos, sem que houvesse interrupção, nem oposição de terceiros.

Cumpre salientar que o Autor não é proprietário de qualquer outro

imóvel, urbano ou rural.

Diante disso, estão plenamente configurados os requisitos para o

reconhecimento da USUCAPIÃO, razão pela qual postula seja declarada a

propriedade do Autor sobre o imóvel objeto da presente ação. a) a 

concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça ao Requerente, por

ser hipossuficiente, conforme declaração anexa;

b) o recebimento da presente ação, para que seja processada nos termos

da legislação vigente, e, ao final, julgada totalmente procedente;
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c) a citação, por oficial de justiçado proprietário do imóvel, bem como dos

confinantes e seus respectivos maridos ou esposas, se houver, além da

citação editalícia dos demais interessados;

d) a intimação da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para

que manifestem possível interesse na causa;

e) a intimação do representante do Ministério Público;

f) a procedência da ação, com a consequente declaração de domínio do

imóvel em questão em favor do Requerente;

g) a expedição de mandado para registro da sentença no Registro de

Imóveis;

Documento: 100

Descrição do Imóvel Usucapiendo:“LOTE N. 02 (DOIS) DA QUADRA N. 07 

(SETE) COM A ÁREA DE

924,00M2 (NOVECENTOS E VINTE E QUATRO METROS

QUADRADOS), situado no Loteamento denominado ‘PARQUE

RESIDENCIAL COLLINAS’ neste Município e Comarca de Juara,

Estado de Mato Grosso, dentro dos seguintes limites e

confrontações: Frente: 26,20 metros, confrontando com a Rua José

Decisão/Despacho:Recebo a inicial em todos os seus termos.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Considerando as alterações inseridas pela Lei n. 13.105/2.015 (Novo 

Código de Processo Civil), DETERMINO a citação

do(s) indivíduo(s) em cujo(s) nome(s) está registrado o bem imóvel 

usucapiendo, dos confinantes, nos termos do art. 246,

§ 3°, do NCPC e, via edital, dos réus incertos e eventuais interessados, na 

forma do art. 259, inciso I, do NCPC.

NOTIFIQUEM-SE os representantes da União, da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso e da Fazenda Pública

Municipal, mediante carta com aviso de recebimento para que, dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, declinem se desfrutam

de interesse na causa, (art. 218, § 1° do NCPC), observando-se com 

relação a contagem do prazo o que determina o art.

219, 230 e 231 do NCPC. Instrua-se o referido expediente com cópia da 

inicial e dos documentos que a acompanham.

EXTRAIA-SE certidão vintenária que dê conta da existência de eventuais 

ações cíveis em que figure como parte o

requerido.

Cumpridas às diligências supramencionadas, VISTA dos autos ao 

Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso I, do

NCPC.

Às providências. Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68064 Nr: 333-90.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - 

OAB:17570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimar o patrono da parte autora acerca da juntada de mandado de 

intimação e certidão de ref: 133, para requerer o que entender de direito 

no prazo legal, e ainda recolher a importancia de R$ 75,00 (setenta e cinco 

reais) à título de complemento de diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105024 Nr: 592-80.2018.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Veronica Estefani de Almeida - OAB:22868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da certidão de folhas 68/70 (ref.: 

42), para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58857 Nr: 1362-49.2013.811.0018

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cesar Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Neves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Intimar o patrono da parte autora, para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19241 Nr: 1704-07.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. Neumann Nogueira-ME, Maria Grasilele 

Neumann Nogueira, Emerson Nogueira

 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 o patrono da parte autora, para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 17969 Nr: 456-06.2006.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, Oscar 

Martins Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priminho Antonio Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B, Élcio Lima do Prado - OAB:4.757/MT, Fabio Alves 

Donizeti - OAB:12.674, Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942, 

Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 Vistos etc.

Aguarda-se a realização da audiência nos autos em apenso (código 

17968).

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69076 Nr: 821-45.2015.811.0018

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

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

 PARTE AUTORA: Gisele Bispo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA BATISTA - 

OAB:24433/O, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedi o cadastramento dos advogados da 

parte autora, cuja procuração está acostada à folha 69. Ante o exposto, 

procedo sua intimação conforme requerido à folha 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70317 Nr: 1410-37.2015.811.0018
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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: Sueli Uveda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás- Imp. Exp. e Dist. Móveis 

Eletrodomésticos-City Lar, Flash Motors

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELI - OAB:19.023A, 

Walter de Oliveira Monteiro - OAB:OAB/MT 23.167-A

 Intimar a parte autora acerca da juntada de mandado de ref: 77 e 

correspondência devolvida de ref: 78.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18848 Nr: 1310-97.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Sampaio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Regio Pegoraro - 

OAB:34.897, Marcos Leate - OAB:14815, RODRIGO CARLOS BERGO - 

OAB:8435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS CARASSA - 

OAB:4223

 Vistos em correição.

Ante o teor do petitório de fls. 148, defiro-o em parte para que seja 

procedida avaliação do imóvel penhorado.

Após, intimem-se as partes da avaliação para querendo se manifestem no 

prazo legal.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74183 Nr: 3255-07.2015.811.0018

 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: W. J. Kistner - ME-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, IV, do NCPC, em razão da ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.CONDENO os advogados RODRIGO CARLOS BERGO (OAB/MT 

8.435) e GHYSLEN ROBSON LEHNEN (OAB/MT 15.312) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% 

(vinte por cento) do valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º, I a 

IV, do CPCP.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55044 Nr: 1235-48.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Macedo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

extratos do BACEN, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23761 Nr: 1779-12.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Alves, Miria Crepaldi Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório a carta 

precatória para o devido cumprimento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94088 Nr: 3750-80.2017.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Arruda Andre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pilocelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:6562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a 

informação da comarca de Tapurah.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65300 Nr: 2501-02.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda, Adriano 

Volpe Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Antines Carniel, Luciana de 

Oliveira Araújo Carniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

extratos do BACEN, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85174 Nr: 4755-74.2016.811.0018

 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): Comércio de Pneus Juara LTDA, Edson 

Eugênio Lanner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

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

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38690 Nr: 2714-47.2010.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

extratos do BACEN, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99571 Nr: 6457-21.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Manoel Cardozo Azoia, Carlos Antonio 
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Cardozo Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62032 Nr: 4659-64.2013.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Junior Marafiga-ME

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

OAB:20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75102 Nr: 3726-23.2015.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 Intimar patrono da parte requerida para que se manifeste quanto a juntada 

de ref: 82 da Defensoria Pública nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41563 Nr: 2003-08.2011.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Onofre, Leni Rocha Medrades Onofre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Gumercindo Muniz Sampaiore- 

Guiomar Costa Freire Sampaio, Luiz Magno Vieira da Silva, Madeireira 

Juara Ltda, Maria Aparecida Onofre da Silva, Jose Donizete Damacena, 

Solange Luiz Damacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento quanto a juntada de fl. 

236/237, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84027 Nr: 4139-02.2016.811.0018

 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: Maria Aparecida Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Hospital Municipal de Juara-Elidia Maschietto Santillo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 57445 Nr: 19-18.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Bittencourt da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CARLOS BITTENCOURT DA 

SILVEIRA, Rg: 30376013, Filiação: Maria Ramalho da Silveira e 

Bartholomeu Bittencourt da Silveira, data de nascimento: 14/12/1964, 

brasileiro(a), natural de Naviraí-MS, solteiro(a), serviços gerais. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e nos exatos termos do art. 

413 do CPP, acolho totalmente a pretensão ministerial e PRONUNCIO o 

acusado JOSÉ CARLOS BITTENCOURT, submetendo-o a julgamento pelo 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, pela prática do crime descrito no 

art. 121, § 2°, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.INTIME-SE o acusado, 

pessoalmente, e por meio de seu patrono, da decisão.NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público.Após a preclusão da decisão, PROCEDA-SE na forma 

estatuída no art. 422 do CPP.Considerando que, por ora, não existem 

fundamentos para decretação da prisão cautelar do réu, entendo que ele 

poderá continuar a responder o processo em liberdade, ressalvada a 

hipótese de ocorrência de fato superveniente.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, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 10 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001217-76.2018.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

J. D. R. B. (ADVOGADO(A))

G. P. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo n°: 1001217-76.2018.8.11.0025 Requerente: Giuva 

Pereira Gonçalves Requerida: Ana Grabriela Faustino VISTOS. Cuida-se 

de ação revisional de alimentos com pedido de tutela de tutela provisória 

de urgência, proposta por Giuva Pereira Gonçalves em desfavor de Ana 

Gabriela Faustino Gonçalves representada pela genitora Marta Faustino. 

Narra a inicial, que mediante acordo realizado em ação de alimentos o 

autor se comprometeu em pagar pensão alimentícia no valor de R$ 200,00, 

que a época correspondia a 52,64% do salário mínimo (2008). Assevera 

que entre os anos de 2010 a 2012 não conseguiu efetuar o pagamento da 

verba alimentar como avençado outrora, o que culminou na sua prisão. 

Diante do decreto prisional, celebrou acordo com a requerida para efetuar 

o pagamento do débito em atraso de forma parcelada, cuja prestação é de 

R$ 300,00 mensais, além dos alimentos devidos a cada mês. Afirma, que 

não vem suportando pagar a pensão de R$ 450,00 mais o valor da 

prestação do acordo de R$ 300,00 que somados perfazem a quantia de 

R$ 750,00 mês, porque houve alteração da sua situação econômica e 

familiar, pois é pai de outros dois filhos para os quais também paga 

pensão no valor de R$ 250,00/mês para cada um. Além disso, assinala 

que mora com sua genitora e é responsável pelas despesas da casa, e 

que, sua renda mensal é de aproximadamente R$ 1.600,00. Diante dos 

fatos acima relatados pleiteia a concessão de tutela de urgência para que 

seja minorado o valor da pensão para R$ 150,00 enquanto perdurar o 

pagamento da dívida pretérita e, após, que seja reduzido o percentual de 

52,64% para 25% do salário mínimo. É a síntese. DECIDO. O Art. 300, do 

NCPC, autoriza a concessão da tutela de urgência quando “houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. E, na voz de Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Probabilidade do direito: (...) A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória". 

Quanto ao segundo requisito, escrevem que "é preciso ler as expressões 

perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao 

perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode 

comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 312/313). Portanto, prova que deve ser suficiente a permitir um juízo de 

convencimento da veracidade das alegações que fundamentam o pedido, 

a ensejar o provimento requerido. A propósito, desfilam os denodados 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na 

obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, 

Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo 

CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 

13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a 

efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é 

inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja 

repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. 

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique”. O requerente pretende 

obter a revisão do quantum alimentar pactuado. Pois bem. No caso em 

análise, os alimentos foram fixados em 52,64% do salário mínimo, no 

longínquo ano de 2008. A alimentada, Ana Gabriela, é menor púbere, 

contando com 14 anos de idade, possuindo necessidades presumidas, 

sendo incapaz de prover o próprio sustento. No que se refere as 

possibilidades, o autor, comprova vínculo formal de emprego, percebendo 

rendimentos de aproximadamente R$ 1.600,00. Além disso, possui outros 

dois filhos, Matheus e João Lucas, que nasceram após a fixação da 

obrigação alimentar em favor da demandada, para os quais demonstrou 

que também presta alimentos no valor de R$ 250,00 (ID 14654400 e 

14654410) para cada um, o que evidencia a verossimilhança das 

alegações exordiais quanto a alteração das suas condições financeiras. 

No que tange ao perigo de dano, entendo que também se faz presente, 

uma vez que a verba alimentar se revela demasiadamente onerosa à atual 

realidade do requerente, o que, eventualmente, poderá ensejar sua 

insolvência prejudicando o interesse dos menores, seja da alimentada Ana 

Gabriela quanto dos outros filhos Matheus e João Lucas. Diante do 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente 

para reduzir o quantum alimentar para 30% do valor do salário mínimo, que 

equivale a R$ 286,20 em favor da requerida Ana Gabriela, que vigorará a 

partir da citação, sem prejuizo do pagamento do quantum definido em sede 

de acordo judicial, já que se refere a dívidas pretéritas que inclusive 

culminaram na prisão do alimentante, não havendo que se falar em 

redução ou diminuição de dívida inadimplida pela má vontade do pagador 

em contribuir com o sustento de, à época, sua única filha. Por 

conseguinte, 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 e, principalmente, da infante 

envolvida. Portanto, promova-se a citação do demandado, cientificando-o, 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de mediação a ser designada pelo CEJUSC (art. 695, § 2º do 

CPC). Consigne-se, NO MANDADO, que não havendo autocomposição, sai 

o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia 

(art. 344, CPC). Havendo desinteresse da parte requerida na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334), salientando, ainda, que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou da requerida à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora (CPC, art. 344). Saliento que 

o mandado deverá conter apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

NCPC). Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98 do CPC. Ciência ao Parquet. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às Providências. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001217-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. R. B. (ADVOGADO(A))

G. P. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (RÉU)

 

Audiência mediação designada para 25/10/2018 09:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92347 Nr: 396-65.2013.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORTÊNCIO VIEIRA DE SOUZA, ANTÔNIA XAVIER DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 
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RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123032 Nr: 3271-03.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO MARTINS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E 

OITENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA-MT, BAIRRO SANTA RITA. 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 Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93547 Nr: 1686-18.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ELIZABETE FLORES, SERGIO LUIZ NEHLS

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

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/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$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) PADRE 

DUÍLIO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ 

S E R  R E C O L H I D O  P O R  M E I O  D O  S I S T E M A 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113089 Nr: 4350-51.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMER COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

ALEXANDRE BATISTA SAMPAIO DE SOUZA, GISELE RODRIGUES 

MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) CENTRO. 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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000391-21.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANDRE ALVES DE RESENDE (ADVOGADO(A))

MADEIREIRA DOIS PINHEIROS EIRELI ME - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FATIMA BENDER TAQUES (RÉU)

Andre Luiz Bender Taques (RÉU)

FELIPPE BENDER TAQUES (RÉU)

RODOLFO COELHO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Daniel Pereira Machado Junior (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000391-21.2016.8.11.0025 AUTOR: 

MADEIREIRA DOIS PINHEIROS EIRELI ME - ME RÉU: ROSELI FATIMA 

BENDER TAQUES, FELIPPE BENDER TAQUES, ANDRE LUIZ BENDER 

TAQUES, DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR Vistos etc. Sem prejuízo de 

eventual julgamento imediato do mérito, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem a produção de outras 

provas, indicando, em caso positivo, PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua 

realização, sob pena de preclusão. Às providências. Juína-MT, 15 de 

fevereiro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001200-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. N. (ADVOGADO(A))

V. G. D. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALBINO AFONSO DA SILVA OAB - 052.130.071-12 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (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 manifeste-se acerca dos comprovantes apresentados pelo 

Requerido. JUÍNA, 11 de setembro de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000689-13.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (REQUERENTE)

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se o advogado da Parte Autora, para querendo possa 

impugnar a defesa apresentada Id.13184602. JUÍNA, 11 de setembro de 

2018. FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) 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-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000634-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. (REQUERENTE)

J. C. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. S. D. M. (REQUERIDO)

 

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, compareça à Secretária para retirada da Certidão de 

Casamento. JUÍNA, 11 de setembro de 2018. Atenciosamente, FRANKLIN 

JOILSON ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) 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

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 122287 Nr: 2786-03.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO GONCALVES DE JESUS, JOSUÉ 

DE OLIVEIRA, vulgo "NEGÃO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da Parte Autora, para que recolha no prazo de 05 

(cinco) dias o Valor da Guia de Diligência.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000341-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO CRISTIANO BRAGA (EXECUTADO)

BENJAMIM DE MORAES PINTO (EXECUTADO)

CASTANHEIRA EXPORTADORA DE MADEIRAS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1000341-92.2016.8.11.0025; Valor causa: R$ 43.157,25; 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: CASTANHEIRA 

EXPORTADORA DE MADEIRAS LTDA, BENJAMIM DE MORAES PINTO, 

EVALDO CRISTIANO BRAGA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

EXECUTADO: CASTANHEIRA EXPORTADORA DE MADEIRAS LTDA, 

BENJAMIM DE MORAES PINTO, EVALDO CRISTIANO BRAGA Data de 

Distribuição da Ação: 07/10/2016 14:29:17. 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 CASTANHEIRA EXPORTADORA DE 

MADEIRAS LTDA, BENJAMIM DE MORAES PINTO, EVALDO CRISTIANO 

BRAGA , na quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 

43.157,25, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DÉBITO ATUALIZADO: R$ 43.157,25 Despacho/Decisão:"Vistos etc.I – o 

devedor, por meio de carta, nos termos do Cite-se artigo 8º, inciso I e II da 

, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e 

multa de Lei 6830/80 [1] mora e encargos indicados na , ou garantir a 

execução, sob pena de Certidão de Dívida Ativa penhora.II – Para as 

hipóteses de pronto pagamento, os honorários advocatícios fixo 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 , com a citação por artigo 8º, inciso III, da 

LEF [2] proceda-se edital. com as informações necessárias previstas no 

Expeça-se Edital de Citação inciso IV [3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, no mural apropriado e fixe-o uma vez no órgão 

oficial.publique-se. IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, a intime-se 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 , aplicado analogicamente neste artigo 828 do CPC [4] caso por 

força do , a expedição de ofícios com o objetivo artigo 1º da LEF [5] não 

será deferida 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 à é imprescindível informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora seja acolhido. on-line.VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, os autos ao arquivo remetam-se 

provisório até manifestação da parte interessada, do mas excluindo-o 

Relatório Estatístico, , podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seusem baixa no Cartório Distribuidor desarquivamento, caso encontre 

algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de 

celeridade processual, eventual petição de desarquivamento constar 

deverá 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, 11 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: 1000413-79.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA JANSEN DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARQUES DE ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

ALDEIR MARQUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1000413-79.2016.8.11.0025; Valor causa: R$ 24.899,66; 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: MARQUES DE 

ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - ME, ALDEIR MARQUES DE ALMEIDA, 

MARCIA JANSEN DE ALMEIDA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

EXECUTADO: MARQUES DE ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - ME, ALDEIR 

MARQUES DE ALMEIDA, MARCIA JANSEN DE ALMEIDA Data de 

Distribuição da Ação: 20/10/2016 14:41:12. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

EXECUTADO(S): MARQUES DE ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - ME, ALDEIR 

MARQUES DE ALMEIDA, MARCIA JANSEN DE ALMEIDA para pagar o 

débito acima, 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 pelo EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO em face do 

EXECUTADO: MARQUES DE ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - ME, ALDEIR 

MARQUES DE ALMEIDA, MARCIA JANSEN DE ALMEIDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de R$ 24.899,66, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DÉBITO ATUALIZADO: R$ 

24.899,66 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, 
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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, 11 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.: 133409 Nr: 4707-60.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS SANTOS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 85115 Nr: 5619-67.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FABIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 563, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 37699 Nr: 1635-17.2007.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELESSANDRA APARECIDA 

FERRO - OAB:OAB/RO 4883, LIVIA CAROLINA CAETANO - 

OAB:OAB/RO 7844

 Código de rastreabilidade: 81120183646564

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 37699.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: PIB - Cartório Distribuidor ( TJRO )

Data de Envio: 10/09/2018 15:45:50

Assunto: URGENTE - RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA, 

DENÚNCIA E ALVARÁ DE SOLTURA - NOTIFICAR O RÉU BEM COMO 

CUMPRIR O ALVARÁ DE SOLTURA EM ANEXO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123214 Nr: 3359-41.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123214 Nr: 3359-41.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106641 Nr: 901-85.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO DAMIÃO GONÇALVES, VILMAR 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000730-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FABIO DE SOUSA BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORECI DA SILVA (RÉU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 17h20min.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-18.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA (ADVOGADO(A))

ATAIDE RIBEIRO CASTILHO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

DROGARIA J M LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010135-18.2016.8.11.0025 REQUERENTE: ATAIDE RIBEIRO CASTILHO 

REQUERIDO: DROGARIA J M LTDA – ME VISTOS. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme 

se dessume da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se 

que a parte devedora quitou débito exequendo, bem como o credor 

postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. Por tais 

razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, DETERMINO a expedição de alvará em favor do 

credor para levantamento do valor depositado no ID nº 

1439659375/13659385, nos moldes requeridos na petição de ID. 

13787237. Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta 

decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. 

Às providências. Juína/MT, 10 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000923-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI DE AZEVEDO SCHMIDT (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando a ausência de conciliadores no CEJUSC desta 

Comarca e o preceituado no art.334, caput, NCPC, com o fito de evitar 

prejuízo processual, esta Magistrada, nos usos de suas atribuições legais, 

irá realizar a solenidade alhures aprazada. Entrementes, ante o conflito de 

pauta, REDESIGNO para 16 de outubro de 2018 às 14h00min, devendo a 

Secretaria de Vara expedir o necessário para tanto. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de setembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000923-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI DE AZEVEDO SCHMIDT (REQUERIDO)

 

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 INTIMAÇÃO 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS AUTOS N.º 1000923-66.2018.8.11.0011 

ESPÉCIE: [Dissolução] PARTE REQUERENTE: Nome: GERVASIO PEREIRA 

DOS REIS, Endereço: RUA SIMÃO RODRIGUES DA GRELLA, SEM N, 

SANTA LUZIA, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 PARTE 

RÉQUERIDA: Nome: DERLI DE AZEVEDO SCHMIDT, Endereço: 

desconhecido INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO : Nome: DERLI DE 

AZEVEDO SCHMIDT, Endereço: desconhecido FINALIDADE: Intimar o 

requerido acima citado, para que compareça à Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 16 de Outubro de 2018, às 14h00min, 

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. DECISÃO/DESPACHO: "Vistos. Considerando a 

ausência de conciliadores no CEJUSC desta Comarca e o preceituado no 

art.334, caput, NCPC, com o fito de evitar prejuízo processual, esta 

Magistrada, nos usos de suas atribuições legais, irá realizar a solenidade 

alhures aprazada. Entrementes, ante o conflito de pauta, REDESIGNO para 

16 de outubro de 2018 às 14h00min, devendo a Secretaria de Vara 

expedir o necessário para tanto. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima - 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, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, digitei. Mirassol D'oeste - MT, 

11 de setembro de 2018. Cleusa Roberto do Carmo Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000425-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. S. (ADVOGADO(A))

E. A. D. M. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000425-67.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: EDIVALDIR AVILA DE MENEZES FILHO REQUERIDO: 

MARILZA RAMALHO Vistos. Considerando a ausência de conciliadores no 

CEJUSC desta Comarca e o preceituado no art.334, caput, NCPC, com o 

fito de evitar prejuízo processual, esta Magistrada, nos usos de suas 

atribuições legais, irá realizar a solenidade alhures aprazada. 

Entrementes, ante o conflito de pauta, REDESIGNO para 18 de outubro de 

2018 às 15h00min, devendo a Secretaria de Vara expedir o necessário 

para tanto. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de 

setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251809 Nr: 3989-08.2017.811.0011

 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: Francisco Weldson da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 55 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para comparecer na 

audiência redesignada para o dia 16/10/2018 às 13hs30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 4512 Nr: 1907-34.1999.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algodoeira Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Donizete Devek, MAURO CURTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Fialho Blessmann - 

OAB:2737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 intimação dos procuradores das partes da r. decisão de fls.139 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi expedido 

carta precatória para a Comarca de São José do Rio Claro-MT com a 

finalidade de Penhora/Avaliação e depósito do bem indicado a penhora 

mencionado às fls. 133.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 4512 Nr: 1907-34.1999.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algodoeira Oeste Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Donizete Devek, MAURO CURTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Fialho Blessmann - 

OAB:2737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Intimação do procurador da parte Exequente para no prazo legal efetuar o 

preparo da Carta Precatória expedida para a Comarca de São José do Rio 

Claro-MT a qual encontra-se nesta escrivania para posterior 

encaminhamento .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243833 Nr: 4838-14.2016.811.0011

 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: Maria Marta Modenez de Almeida, Marco Antonio 

Modenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da 

presente ação, JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a autarquia requerida a pagar ao requerente a importância de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, 

também para CONDENAR ao pagamento dos danos materiais suportados 

pelo autor, consistente de lucros cessantes e danos emergentes, cujos 

valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, corridos 

monetariamente, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, desde o evento danoso. Condeno o requerido ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Sentença não sujeita a 

reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC e art. 460 da 

CNGC.P. R. I. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 6 de setembro de 

2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 223890 Nr: 4308-78.2014.811.0011

 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 de Lourdes Aguiar Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jonas José Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte inventariante para juntar aos autos concordância dos 

demais herdeiros quanto à partilha dos semoventes apresentada à fl. 105, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 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.: 252309 Nr: 4224-72.2017.811.0011

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Caetano Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu Teles Tamandaré, Imobiliaria 25 de 

Maio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos verifico que na exordial o requerente não 

informou quais são os confinantes do imóvel usucapiendo, informação 

esta de suma importância para o regular processamento do feito. Desta 

feita, INTIME-SE o autor para emendar a inicial, apresentando o rol de 

confinantes da área guerreada, no prazo de 15 (quinze) dias.

No que tange ao pleito formulado à fl. 10, item “g”, INDEFIRO, eis que se 

trata de diligência a ser empreendida pela parte requerente, pois é ônus 

que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, considerando a informação de que o loteamento não possui 

registro no Cartório, INTIME-SE o autor a apresentar mapa descritivo do 

imóvel pretendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, POSTERGO a análise do pleito do Estado de Mato Grosso de fls. 

26/27, uma vez que o feito está desacompanhado do mapa descritivo, 

documento este imprescindível para a correta análise pelo Intermat acerca 

do interesse público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 6 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235554 Nr: 505-19.2016.811.0011

 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: JCdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GV, AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelley Cristina Veras Otacio 

Monteiro Defensora Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 Vistos.

Cuida-se de “Ação Revisional de Alimentos com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por Jacyara Cortez de Lucena, em face de Gabriel 

Voltolini, representado por sua genitora Andreia Voltolini, devidamente 

qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, tentou-se a intimação da autora, porém a diligência 

restou infrutífera ante a não localização do autor (ex vi certidão à fl.107).

À fl.117, a patrona da parte requerida, pugnou pela extinção do presente 

feito, tendo em vista que o alimentando já atingiu a maioridade, e não 

demonstrou a necessidade das verbas alimentares.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, depreende-se dos autos que se tentou a intimação da 

autora para comparecer à audiência ora designada, não tendo logrado 

êxito (ex vi certidão às fls.107), não informando seu endereço atualizado.

Ora, 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, porém SUSPENDO, pelo prazo legal, sua exigibilidade por ser 

beneficiária da Justiça Gratuita.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 06 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.: 253252 Nr: 4867-30.2017.811.0011

 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: Jecira Ferreira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Paulo Mendonça, Lea Marisa Lopes 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para oferta de contestação pela parte 

requerida.

INTIME-SE a parte autora para comprovar nos autos a quitação dos 

tributos devidos à Fazenda Pública Municipal e para especificar as provas 

que ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 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.: 180424 Nr: 1074-25.2013.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HJ-MpCL, CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP&PL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes de Sá - OAB:16.655-MT, Juliana 

Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Dessa forma, considerando que mesmo citado, o executado deixou de 

adimplir o débito objeto dos presentes autos, DEFIRO o pedido de fls. 119, 

de modo que determino a EXPEDIÇÃO de ofício ao Serasa, de sorte que 

seja anotado o débito descrito, no valor do credito exequendo, devendo 

perdurar até a satisfação ou extinção ou sua garantia conforme previsto 

no art. 517, do CPC .Sem prejuízo do encimado, PROCEDA-SE com a 

consulta no sistema ANOREG, em nome do executado, observando o 

CNPJ: 01.772.605/0001-63, no intuito de obter informações sobre a 

existência de bens necessários para o adimplemento do débito.Após, À 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que entender 

d e  d i r e i t o . 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.Mirassol D’Oeste - MT, 05 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.: 75693 Nr: 1448-80.2009.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Lucia Assoni de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio José Columbano Monez 

- OAB:8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o certificado à fl. 218, e, considerando o art.22, §4 da Lei 

n. 8906/94 e art. 24 da CJF nº 168/2011 , DEFIRO o pedido de destaque de 

honorários contratuais a serem pagos juntamente com a RPV, razão 

porque DESTACO 30% (trinta por cento) do valor total da condenação.

REQUISITE-SE o pagamento da quota-parte da herdeira Maria Lúcia da 

Conceição Viana por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, observando-se o cálculo já homologado nos autos.

No mesmo ato, conste o destaque dos honorários contratuais, bem como 

de sucumbência nos valores já atualizados pelo contador.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e façam-me conclusos.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 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.: 87569 Nr: 3377-51.2009.811.0011

 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: Josefa Fernandes dos Santos

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

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

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pleito de habilitação do espólio de Josefa Fernandes dos 

Santos, bem como a manifestação da executada às fls. 163/163-v, há que 

ser dado os contornos jurídicos para a questão, a fim de evitar prejuízos 

às partes.

Nesse propósito, dispõe o art. 110 do CPC que:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão 

pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 

313, §§ 1o e 2o.

Diante disso, passando-se à análise superficial da habilitação 

propriamente dita, de duas uma, ou há o procedimento de inventário em 

trâmite, em razão do qual a habilitação é pelo espólio, ou, findo aquele, 

caberá aos sucessores do litigante morto ocupar o seu lugar na relação 

jurídica processual.

 Considerando que a habilitação fora promovida pelos filhos (herdeiros 

necessários), nos termos do artigo 687 do NCPC, DECLARO-O habilitado 

no presente feito, em sucessão da de cujus, devendo o feito continuar 

seu trâmite regular.

Assim, DETERMINO a retificação do polo passivo, devendo ser 

encaminhado o feito ao cartório distribuidor para alterações na capa dos 

autos e no sistema Apolo, para fins de constar como parte exequente o 

Espólio de Josefa Fernandes dos Santos, representada pelos herdeiros 

ora habilitados.

Com o fito de dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE a exequente para 

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

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 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.: 225757 Nr: 4595-41.2014.811.0011

 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: Valter Cesar Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611/MS

 Vistos.

 INTIME-SE a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT para 

apresentar dados bancários para devolução dos valores, antes a 

sentença de fls. 164/167- v ter consignado que os honorários periciais 

serão arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Após a apresentação dos dados, EXPEÇA-SE alvará e levantamento.

Em seguida, ARQUIVE-SE.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 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.: 250548 Nr: 3300-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gondim & Cia Ltda - EPP, Paulo Robson 

Carneiro Gondim, Marina Zuchieri Gondim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MS 19.645/A, Amanda Gonçalves da Silva 

Palermo - OAB:24344/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, considerando a ausência de pressupostos para o 

desenvolvimento válido da demanda, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.Condeno a 

executada ao pagamento custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.Com o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 04 de setembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236342 Nr: 910-55.2016.811.0011

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gramel Indústria e Comércio de Cereais e Derivados 

Ltda, João Anderson Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gilberto Marcondes Junior, André Cruz 

Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6.072-B

 (...). Cientificados para manifestarem sobre o resultado do julgamento do 

Agravo, a impugnada requereu a rejeição da impugnação, bem como 

assinalou sobre a questão da tempestividade da impugnação (fls. 

153/154v). Pois bem.Em respeito à teoria do isolamento dos atos 

processuais, verifico que o art. 475-J do CPC/73 disserta que o executado 

será intimado para proceder ao pagamento da quantia exequenda, 

pagamento este que deverá ser realizado no prazo de quinze dias 

corridos. E ultrapassado tal prazo, não havendo o pagamento voluntário, 

será expedido mandado de auto de penhora e avaliação, oportunidade em 

que o executado terá quinze dias corridos para apresentar impugnação 

(art. 475-J, 1º do CPC/73). Assim sendo, a impugnante foi intimada para 

adimplir com a sua obrigação na data de 22/10/2015 (fls.635 dos autos 

principais sob o código 25676), todavia, apresentou impugnação na data 

de 23/03/2016, conforme consta no protocolo às fls. 05 destes 

autos.Portanto, considerando o notável lapso temporal ora indicado, 

DETERMINO que se certifique acerca da tempestividade da impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentado às fls. 05/27.No mais, note-se que 

não houve a concessão do pedido de efeito suspensivo da execução 

conforme já decidido às fls. 681/682 dos autos sob o código 25676, tendo 

sido transladado cópia aos presentes apartados de impugnação às fls. 

50/51.Outrossim, considerando que não houve alteração fática, tampouco 

probatória dos elementos que ensejaram a não concessão perseguida, 

MANTENHO o entendimento do mencionado decisum, devendo a execução 

prosseguir regularmente.Com a devida certificação, CONCLUSOS para a 

a p r e c i a ç ã o  d o s  p e d i d o s  p e n d e n t e s . C U M P R A - S E .  À S 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 04 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.: 174198 Nr: 4720-77.2012.811.0011

 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: Analídia de Castro Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com a juntada das fichas financeiras pela parte requerida, CUMPRA-SE o 

segundo parágrafo da r. decisão de fl. 152, devendo a parte autora 

apresentar cálculo contábil no prazo de 30 (trinta) dias, como já decidido.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 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.: 152953 Nr: 749-84.2012.811.0011

 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: MdS, EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Comar da Silva - 

OAB:7650-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante teor da manifestação de fls.116/116-v, DETERMINO que INTIME-SE a 

parte autora, para se manifestar acerca no adimplemento do valor 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado 

como quitação integral do débito.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

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)

J. S. D. S. (ADVOGADO(A))

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000434-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(AUTOR(A))

GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAINE JAINE ALMEIDA TAMANDARE CATOSSO (RÉU)

PLINIO CATOSSO (RÉU)

EDSON GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através do Mandado de 
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ID nº 14993214, juntado aos autos em 27/08/2018, tendo protocolado a 

contestação de ID nº 15259543, em 11/09/2018, portanto no prazo legal. 

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 11 de setembro de 2018. 

CAROLINE DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 262156 Nr: 2723-49.2018.811.0011

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AS, SRS, JDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a R. Decisão de fls. 19, cujo 

teor transcrevo:"Código nº 262156. Vistos em correição; Compulsando-se 

os autos, verifica-se que, o douto causídico não juntou aos autos o 

comprovante de residência em nome da parte autora. Constituindo este, 

documento indispensável ao preenchimento dos requisitos da petição 

inicial, previstos nos arts. 319 e 320, NCPC, razão pela qual determino a 

intimação do advogado da parte requerente, para que emende a exordial 

regularizando o(s) endereço(s), junte o(s) comprovante(s) de(as) 

residência(s) atualizado e em nome do autor ou, caso não seja possível, 

esclareça o seu vínculo com o titular do comprovante a ser juntado nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. 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.: 257452 Nr: 650-07.2018.811.0011

 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: William Antonio de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor para se manifestar nos autos sobre o Laudo 

Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 176090 Nr: 302-62.2013.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Alves Nunes, JINB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor sobre a decisão de fls. 98, cujo teor 

transcrevo:"Código n° 176090. Vistos em correição; Diante da petição de 

fl. 97, suspendo o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza 

de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249864 Nr: 2978-41.2017.811.0011

 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: Leonildes Poquiviqui

 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 a advogada da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250658 Nr: 3348-20.2017.811.0011

 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: RRdS, Vilma Donizete dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258051 Nr: 949-81.2018.811.0011

 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: Valerio Batista da Costa Severino

 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 a advogada da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233742 Nr: 4048-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC, LAC, VHAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar da certidão de fl. 

87, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231990 Nr: 2969-50.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene da Silva Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY A STORTI 

ASSUNÇAÕ - OAB:21240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 86, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 231990. Vistos em correição; Defiro pedido de fl. 

85, deste modo concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte 

exequente indique bens passíveis de penhora em nome do devedor. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 31 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258220 Nr: 1020-83.2018.811.0011

 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: Rosangela Pilar Diogo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258240 Nr: 1032-97.2018.811.0011

 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: Neuza Martins Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259435 Nr: 1616-67.2018.811.0011

 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: Reginaldo Domingos de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 147811 Nr: 4264-64.2011.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ramos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 98,cujo dispositivo 

transcrevo:”...À vista disso, tendo em vista que para o recebimento dos 

valores não recebidos em vida pelo de cujus devem ser pagos aos seus 

dependentes habilitados nos autos, determino que o procurador 

constituído no feito regularize a habilitação processual dos demais 

herderios (filhos), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, para tanto, 

juntar os documentos pessoais, comprovantes de residência e 

procurações de todos os filhos ou na ausência/impossibilidade que seja 

encartado declaração expressa com firma reconhecida em cartório, 

renunciando o recebimento dos valores vertidos nos autos em favor da 

viúva. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam-me conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de agosto de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Edital de Citação

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4520-07.2011.811.0011

 ESPÉCIE: 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 RÉ: Espólio de Antonia Delphino Mazário

CITANDO(A, S): Os herdeiros Alcides Donizete Mazário, Nelson Mazário, 

Esmeralda Sales Mazário, Cláudio Domingos Mazário, Cleisciene Domingos 

Mazário, Cleicimagda Domingos Mazário, Clarice Domingos Mazário, 

Cleimarcia Domingos Mazário da Silva, Cleire Domingos Mazário, Gleicimara 

Domingos Mazário, Zacarias Domingos Mazário, Geremias Domingos 

Mazário, Martha Domingos Mazário e José Sabino Filho

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/01/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 200.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros acima qualificados, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação para se 

manifestarem nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 626 do 

NCPC), sobre as primeiras declarações apresentadas pelo(a) 

inventariante

 DESPACHO: Código nº 146260. Vistos em correição; Tendo em vista 

certidão de fls. 316/316-vº, DEFIRO o pedido formulado às fls. 315, razão 

pela qual DETERMINO a citação dos herdeiros Alcides Donizete Mazário, 

Nelson Mazário, Esmeralda Sales Mazário, Cláudio Domingos Mazário, 

Cleisciene Domingos Mazário, Cleicimagda Domingos Mazário, Clarice 

Domingos Mazário, Cleimarcia Domingos Mazário da Silva, Cleire Domingos 

Mazário, Gleicimara Domingos Mazário, Zacarias Domingos Mazário, 

Geremias Domingos Mazário, Martha Domingos Mazário e José Sabino 

Filho por edital com o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 , II, 

do Código de Processo Civil, com as advertências legais.Desde já, caso 

os requeridos não manifestem-se no prazo supramencionado, nomeio 

como curador especial o douto Defensor Público atuante nesta 

comarca.Outrossim, citem-se os herdeiros Olimpo Mazario, Abraão da 

Silva Mazário e Elaene da Silva Mazário por mandado, tendo em vista que 

não consta expedição de citação dos mesmos.No mais, quando a citação 

da herdeira Maria Mazário Sabino solicite a Secretaria desta Vara 

informações acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida para a 

citação da mesma. Cientifique-se o douto Defensor Público do mister, bem 

como para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.Expeça-se o 

necessário. Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 

2018.Edna Ederli Coutinho,Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 6 de setembro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4520-07.2011.811.0011

 ESPÉCIE: 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 RÉ: Espólio de Antonia Delphino Mazário

CITANDO(A, S): Os herdeiros Alcides Donizete Mazário, Nelson Mazário, 

Esmeralda Sales Mazário, Cláudio Domingos Mazário, Cleisciene Domingos 

Mazário, Cleicimagda Domingos Mazário, Clarice Domingos Mazário, 

Cleimarcia Domingos Mazário da Silva, Cleire Domingos Mazário, Gleicimara 

Domingos Mazário, Zacarias Domingos Mazário, Geremias Domingos 

Mazário, Martha Domingos Mazário e José Sabino Filho

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/01/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 200.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros acima qualificados, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação para se 

manifestarem nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 626 do 

NCPC), sobre as primeiras declarações apresentadas pelo(a) 

inventariante
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 DESPACHO: Código nº 146260. Vistos em correição; Tendo em vista 

certidão de fls. 316/316-vº, DEFIRO o pedido formulado às fls. 315, razão 

pela qual DETERMINO a citação dos herdeiros Alcides Donizete Mazário, 

Nelson Mazário, Esmeralda Sales Mazário, Cláudio Domingos Mazário, 

Cleisciene Domingos Mazário, Cleicimagda Domingos Mazário, Clarice 

Domingos Mazário, Cleimarcia Domingos Mazário da Silva, Cleire Domingos 

Mazário, Gleicimara Domingos Mazário, Zacarias Domingos Mazário, 

Geremias Domingos Mazário, Martha Domingos Mazário e José Sabino 

Filho por edital com o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 , II, 

do Código de Processo Civil, com as advertências legais.Desde já, caso 

os requeridos não manifestem-se no prazo supramencionado, nomeio 

como curador especial o douto Defensor Público atuante nesta 

comarca.Outrossim, citem-se os herdeiros Olimpo Mazario, Abraão da 

Silva Mazário e Elaene da Silva Mazário por mandado, tendo em vista que 

não consta expedição de citação dos mesmos.No mais, quando a citação 

da herdeira Maria Mazário Sabino solicite a Secretaria desta Vara 

informações acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida para a 

citação da mesma. Cientifique-se o douto Defensor Público do mister, bem 

como para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.Expeça-se o 

necessário. Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 

2018.Edna Ederli Coutinho,Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 6 de setembro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 214491 Nr: 2815-66.2014.811.0011

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Hallison Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva Xavier Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BATISTA SILVA - 

OAB:143.419

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 81/83, cujo dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com fundamento no art. 487, I do 

Código de Processo Civil, para determinar o cancelamento dos protestos 

dos cheques n.º 850416, 850417, 850418.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da causa atualizado".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237766 Nr: 1650-13.2016.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 269/271, cujo dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na exordial, com fundamento 

no art. 487, I do Código de Processo Civil, para adjudicar em favor do 

requerente Daniel de Oliveira o imóvel urbano constituído pelo Lote nº 06, 

da Quadra nº 01, situado no loteamento denominado Conjunto Habitacional 

Juruena I, neste município, com área de 288,00 metros quadrados; 

Medindo: Frente: 12,00 metros para Rua A; Fundo: 12,00 metros para o 

lote nº 13; Lado Direito: 24,00 metros para o lote nº 07; Lado Esquerdo 

24,00 metros para o lote nº 05, conforme Matrícula de nº 20.148, do Livro 

nº 02, registrado no Cartório do Primeiro Ofício desta Comarca. Isento os 

requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual 7.603/2001. Em contrapartida, condeno-os ao pagamento de 

honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código 

de Processo Civil".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30848 Nr: 1349-47.2008.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Torres de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 96, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Analisando o processo, verifica-se que o 

executado interveio mediante petição, em que requer a juntada de 

procuração, sem contudo, manifestar-se a respeito da indisponibilidade 

operada às fls. 79/83. Assim sendo, converto a indisponibilidade em 

penhora e determino a transferência dos valores bloqueados para o 

Departamento da Conta Única, nos termos do art. 854, §5º do Código de 

Processo Civil. Oficie-se o Departamento da Conta Única solicitando a 

vinculação dos valores penhorados a este processo. Empós, expeça-se 

alvará para liberação do valor bloqueado no processo, transferindo-o à 

conta bancária indicada à fl. 84."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228448 Nr: 1005-22.2015.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Clemente Diogo Ferreira, Alex do Prado Soares, 

Letícia Barreto Verssali Marques, Eleusa Lopes de Oliveira, Iara 

Jamariqueli de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor que foi deferido o pedido de dilação do prazo, 

concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258380 Nr: 1100-47.2018.811.0011

 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: Marcio Mendonça da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870, Suyan 

Magalhães de Lima - OAB:14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245130 Nr: 611-44.2017.811.0011

 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: Ampla Participacões Ltda, Anderson Badaro Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. de Moraes Leite - ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mendonça Paes 

Barreto. - OAB:1.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341
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 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 290/294, cujo dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com fundamento no art. 487, I do 

Código de Processo Civil, para DETERMINAR a imissão do autor na posse 

do imóvel descrito na inicial. Condeno o requerido ao pagamento de custas 

e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja 

verba arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa atualizado. 

Condeno o denunciante ao pagamento das custas processuais da lide 

secundária e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por 

cento), sobre o proveito econômico que o denunciante obteria com a lide 

secundária".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222110 Nr: 4022-03.2014.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Rodrigo de Brito Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24.501

 Intimar os advogados das partes para que se manifestem sobre o Laudo 

de Avaliação, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 175756 Nr: 239-37.2013.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Janice Teresinha Moreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriele Garcia Ribeiro - 

OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 160, 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. 157/157-vº, extinguindo o 

feito com resolução do mérito. Deste modo, expeça-se ofício requisitório 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por 

este Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, 

por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito. Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP.

 Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 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.: 231865 Nr: 2884-64.2015.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Ozenir dos Reis da Grella

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 133/134, 

cujo dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, com arrimo no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos 

na presente impugnação ao cumprimento de sentença".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259159 Nr: 1498-91.2018.811.0011

 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: Vanusa da Costa dos Prazeres

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 140586 Nr: 3203-71.2011.811.0011

 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: Lucas Gonçalves Pereira, Lucio Gonçalves Pereira, 

Irlene Vilela Bueno, Jean Carlos Rodrigues Gonçalves, Deuzete Gonçalves 

Pereira, Celma Gonçalves Pereira, Deides Alves de Lima, Vardir Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Clarimundo Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Gonçalves de Queiroz 

- OAB:TO-3.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 139, cujo teor 

transcrevo:"Código 140586. Vistos em correição; Considerando o teor da 

certidão de fl. 137/137-vº, determino a suspensão do processo, pelo 

prazo de 01(um) ano, com supedâneo nos artigos 921, III do Código de 

Processo Civil. Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do 

exequente, arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste, 29 de 

agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 96030 Nr: 4800-46.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carrasco, Aniloel Cabriotti, Air 

Montechi Victório, Benedito Elias Antunes, Marcos Guimarães Bandeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, 

Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O, SOLANGE HELENA 

SVERSUTH - OAB:7807, Vinícius Castro Cintra - OAB:10.044

 Intimar os advogados dos requeridos sobre a decisão de fls. 740, cujo 

dispositivo transcrevo:"Cód. 96030. Vistos em correição; Considerando 

teor de petição de fls. 732, revogo a nomeação do perito judicial Sr. Jesse 

McEnroe Alexandre Prado, nomeado à fl. 723/723-vº. Em contra partida, 

nomeio como perito judicial para a realização da perícia o Sr. Fernando 

Augusto Carvalho Junior, CREA 037273/MT, fone: (65) 9.9969.1268. 

Cientifique-se o perito a respeito da nomeação, bem como para que 

apresente, em 05 (cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo 

com comprovação da especialização; e III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais. Outrossim, intimem-se as partes para que, dentro de 05 (cinco) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I – 

arguam o impedimento ou a suspeição, se for o caso; II – indiquem 

assistentes técnicos; e III – apresentem quesitos. Com a vinda da proposta 

de honorários, deverão as partes ser intimadas para, querendo, 

manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) dias, devendo o Ministério 

Público informar, na oportunidade, se possui dotação orçamentária para 

adiantar os honorários, conforme disposição do art. 91, §1º do CPC. Não 

havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento 

dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao 

final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a 

ser feito pelo ente público (§2º, art. 91, do CPC). Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol d’Oeste-MT, 27 de agosto de 2018. Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 258218 Nr: 1018-16.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ventura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254327 Nr: 5332-39.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naudi Frutuoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ampliato Arquetetura e Urbanismo, Thais 

Braga Munareto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Intimar o advogado dos requeridos sobre a proposta de honorários 

periciais juntada as fls. 154, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238636 Nr: 2096-16.2016.811.0011

 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: Benedita Aparecida Ricardo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selio Soares de Queiroz - 

OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 123, cujo teor 

transcrevo:"Vistos em Correição; Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256752 Nr: 398-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramão Gonçalves Alonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Henrique Ribeiro Alonso, Italo Cesar 

Ribeiro Alonso, Idê Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

INTIMAÇÃO. 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.: 237451 Nr: 1501-17.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilliard Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da certidão carreada à fl. 86, 

em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 25416 Nr: 3127-23.2006.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. de Souza & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 167, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 25416. Mantenho a decisão de fls. 164 por seus 

próprios fundamentos. Cumpra-se integralmente a decisão retro e 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT, 4 de julho de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226920 Nr: 206-76.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - Brasil Foods S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marassi Distribuidora de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de Carvalho 

Rezende Reis - OAB:1.623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeyciano Von Ancken Alves 

Siqueira - OAB:22423/O

 Intimar o advogado da parte autora sobre o despacho de fls. 104, cujo 

teor transcrevo:"Código 226920. Vistos em correição; Defiro o pedido de 

fl. 103, razão pela qual suspendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. 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.: 157469 Nr: 2435-14.2012.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Carneiro Leite

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 344, 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. 341 e, por corolário, extingo 

o feito com resolução do mérito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238384 Nr: 1966-26.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luis Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Spinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Intimar o advogado do autor sobre os documentos juntados pelo requerido 
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as fls. 267/269, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228441 Nr: 998-30.2015.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange dos Santos, Maria José Lopes, Domingas Maria 

de Jesus, Maria Jose Mazotti dos Santos, Cleuza Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada dos autores de que foi deferido seu pedido de 

suspensão na R. Decisão de fls. 274.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240261 Nr: 3014-20.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS / 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste no teor da certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 72, cujo teor transcrevo:"CERTIDÃO. Certifico que 

em cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 

Vara desta Comarca, Processo n.º 3014-20.2016.811.0011 - Cód. 240261, 

que me dirigi ao endereço mencionado ao r. mandado, no dia 16/08/2018 

às 16:25hs e DEIXEI DE CITAR o Sr.º MARCOS ALVES DE CAMPOS, pois 

fui informado pelo Oficial de Justiça Luis Carlos de que o citando mudou 

para a Comarca de Sinop, e tem atual endereço sito à Rua Londres, Qd. 

06, Lt. 08, Jd Pequena Londres, Fone: 65 99908-8008. O referido é 

verdade e dou fé. Mirassol D’oeste/MT, 20/08/2018. LÚCIO MAURO LEITE 

LINDOTE, Oficial de Justiça

Matrícula 8275"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256400 Nr: 236-09.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Martiniano de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar contrarrazões ao recurso 

ofertado pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242865 Nr: 4300-33.2016.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ARAUJO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste no teor da certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 90, cujo teor transcrevo:"CERTIDÃO. Certifico que 

em cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 

Vara desta Comarca, Processo n.º 4300-33.2016.811.0011 - Cód. 242865, 

que me dirigi ao endereço mencionado ao r. mandado, no dia 24/08/2018 

às 12:00hs e DEIXEI DE INTIMAR a Sr.ª SANDRA ARAÚJO NASCIMENTO, 

pois estive no referido endereço e lá encontrei o Sr.º DANIEL PEREIRA 

PAIXÃO, que se identificou como sendo Tio da Intimanda, e, nos informou 

que ela se mudou para a Comarca de Pontes e Lacerda-MT, não soube 

informar seu endereço, mas informou que ela trabalha no Frigorífico JBS 

no turno da manhã e seu telefono 65 99674-1643. O referido é verdade e 

dou fé. Mirassol D’oeste/MT, 27/08/2018. LÚCIO MAURO LEITE LINDOTE, 

Oficial de Justiça - Matrícula 8275"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255087 Nr: 5630-31.2017.811.0011

 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: Emerson Palermo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 Intimar os advogados do autor e requerido para se manifestar nos autos 

sobre o Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227061 Nr: 306-31.2015.811.0011

 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): Elisângela Alves - FI, Elisângela Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 77, cujo teor 

transcrevo:"Código 227061. Vistos em correição; Considerando o teor da 

petição de fls. 75/76, determino a suspensão do processo, pelo prazo de 

01(um) ano, com supedâneo nos artigos 921, III do Código de Processo 

Civil. Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste, 03 de setembro de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249316 Nr: 2736-82.2017.811.0011

 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: Mario Sergio Alves dos Santos, Edson Alves dos 

Santos, Eguimar Maria de Fátima Alves dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Mendonça da Silva, Granja Marques e 

Caetano, Tranterra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Cruz Furlanetto Garcia 

Barbosa - OAB:13607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Intimar os advogados dos requeridos para apresentar alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238263 Nr: 1906-53.2016.811.0011

 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: Wanderlane Cavalcante do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 
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de fls. 308/311, cujo dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na exordial, com fundamento 

no art. 487, I do Código de Processo Civil, para adjudicar em favor do 

requerente Wanderlane Cavalcante do Carmo o imóvel urbano constituído 

pelo Lote nº 05, da Quadra nº 04, situado no loteamento denominado 

Conjunto Habitacional Juruena I, neste município, com área de 288,00 

metros quadrados; Medindo: Frente: 12,00 metros para Rua E; Fundo: 

12,00 metros para área escolar; Lado Direito: 24,00 metros para o lote nº 

05; Lado Esquerdo 24,00 metros para o lote 07; conforme Matrícula de nº 

20.197, do Livro nº 02, registrado no Cartório do Primeiro Ofício desta 

Comarca. Isento os requeridos ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma da Lei Estadual 7.603/2001. Em contrapartida, 

condeno-os ao pagamento de honorários de sucumbência, cuja verba fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §2º do Código de Processo Civil".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259161 Nr: 1500-61.2018.811.0011

 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: Joaquim Martins Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254856 Nr: 5543-75.2017.811.0011

 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: Rosilda Maria dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238491 Nr: 2031-21.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Ferreira Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 77, cujo teor 

transcrevo:"Indefiro o pedido de restrição de circulação do veículo e a 

emissão de documentos pelo Sistema RENAJUD, porquanto tal medida 

deve ser dotada em caráter excepcional, quando demonstrado o 

esgotamento de todos os meios cabíveis para a localização do bem objeto 

da demanda, não podendo o Poder Judiciário determinar tal providência 

apenas para atender questões de interesse particular. Outrossim, 

constato que o requerente não esgotou todos os meios possíveis para 

localização do bem, até mesmo porque a lide ainda encontra-se em sua 

fase inaugural, ou seja, até o momento só fora realizada a penhora ativos 

financeiros pelo Sistema Bacenjud, não esgotando, portanto, a tentativa de 

localização do bem ou de outros bens pelos regulares meios. Nesse 

sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE CADASTRO NO 

SISTEMA RENAJUD – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS JUDICIAIS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO BEM – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. É de se admitir a utilização do sistema RENAJUD em 

situações excepcionais, especialmente quando já realizadas e frustradas 

diversas diligências judiciais para localização do bem objeto do contrato de 

alienação fiduciária. (AI 101006/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, 

Publicado no DJE 19/05/2017) (Grifado). Por outro lado, a fim de acautelar 

o direito do credor, é de se admitir, apenas, a imposição de restrição à 

transferência do veículo, porquanto adequada e suficiente à finalidade a 

que se destina. Com efeito, o patrimônio do devedor deve garantir o 

pagamento de suas dívidas, o que justifica a constrição do bem informado 

na inicial, afastando, portanto, a restrição de circulação por ser 

demasiadamente gravosa e desnecessária. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊCNIA DE 

AUTOMÓVEL. CABIMENTO. A determinação de anotação de restrição de 

transferência do automóvel no sistema Renajud, não se cogitando, ainda, 

de constrição sobre o bem, constitui providência fundamental para 

acautelar os interesses do credor. (TRF4, 4ª Turma, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO nº 5004075-57.2014.404.0000, Rel. Des. Federal VIVIAN 

JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS 

AUTOS EM 22/10/2014) (Grifado). À vista disso, consigno que realizei 

consulta no Sistema RENAJUD, solicitando a restrição de transferência do 

veículo de posse do requerido, nos termos do extrato em anexo. No mais, 

tendo em vista que não esgotaram todos os meios disponíveis para 

localizar bens em nome do devedor, intime-se a exequente para que 

indique outros bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 921, III do CPC. Decorrido o prazo supra 

sem manifestação, determino, desde já, a suspensão do processo, pelo 

prazo de um ano, nos termos do art. 921, III do CPC. Escoado o prazo da 

suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o §2º do mesmo 

dispositivo. Cumpra-se. 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.: 249510 Nr: 2832-97.2017.811.0011

 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: Kamilly Beatriz Carvalho Ramos de Oliveira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o despacho de fls. 71, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 249510. Vistos em correição; Ciência às partes do 

retorno dos autos do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada 

sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se 

os autos com as baixas anotações necessárias. Cumpra-se. 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.: 259158 Nr: 1497-09.2018.811.0011

 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: Luciene Gonçalves Rodrigues Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240266 Nr: 3018-57.2016.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 475, cujo teor 

transcrevo:"Vistos em correição; Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 186844 Nr: 2189-81.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Rogelio Ferreira Bernardes, Miriely de Lima 

Moretti Bernardes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Araújo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Penhora. 

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.: 129755 Nr: 1349-42.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Lemes Silva Junior - 

OAB:14.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLINTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:22335/O, márcio eugênio diniz - OAB:130278

 Intimar o advogado da parte exequente para que junte aos autos planilha 

atualizada do débito reclamado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258112 Nr: 979-19.2018.811.0011

 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: EDUARDO CUSTODIO PINHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249385 Nr: 2779-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: DAC - Distribuidora de Alimentos Cuiabá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tropical Comércio de Gás e Água Mineral Ltda 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 41, 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 o 

exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, se houver. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 

2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248246 Nr: 2223-17.2017.811.0011

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Cristina Dias Salto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do requerente para que se manifeste nos presentes 

autos sobre a contestação ofertada as fls.59, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 83842 Nr: 2843-10.2009.811.0011

 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: Gilsemar Sidnei Goloni, Helen Beatriz Angelo Goloni, 

Ione de Jesus Angelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Curvelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Luana Silva Lima - OAB:16.050, Regina Célia Sabioni 

Lourimier - OAB:9.087, Sergio Ricardo Batista de Almeida - 

OAB:167.118 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Intimar o advogado da parte autora acerca da penhora realizada às fls. 

162, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224291 Nr: 5203-25.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lair Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sirlene Souza Magalhães - 

OAB:19.979/0

 Intimar o advogado do executado sobre a decisão de fls. 88, cujo teor 

transcrevo:"Cód. 224291. Vistos em correição; Lair Ferreira manejou 

exceção de pré-executividade às fls. 53/55 arguindo, em apertada 

síntese, que a presente execução é decorrente da multa aplicada por meio 

do acórdão n.º 3789/2011-TP, prolatado no processo n.º 65862/2011 do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Entretanto, o crédito 

executado teria perdido seu objeto por ocasião da extinção das multas 

pagas e não pagas decorrentes do não envio de documento ao TCE-MT 

referente ao exercício de 2014 e anteriores, conforme disposto no art. 10 

da Resolução Normativa 17/2016-TP. Instada a se manifestar, a Fazenda 

Pública Estadual asseverou que a matéria alegada pelo excipiente 

necessita de dilação probatória, reiterando a liquidez e certeza da CDA 

(fls. 75/87). Vieram conclusos. Decido. É notório que a exceção de 

pré-executividade configura meio de defesa, resultado de construção 

doutrinária e jurisprudencial, na qual o executado, dentro do feito 

executivo, alega matérias de defesa de ordem pública, cognoscíveis de 

ofício pelo magistrado, e ainda questões extintivas ou modificativas do 

direito do exequente, desde que não haja necessidade de dilação 

probatória. Na hipótese em deslinde, muito embora exista previsão legal 

para a extinção das multas decorrentes do não envio e/ou envio com 

atraso na remessa de documentos e informações ao TCE-MT referentes 

aos exercícios de 2014 e anteriores não pagas até a publicação da 

Resolução Normativa 17/2016-TP, esquivou-se o excipiente de provar que 

se enquadra na situação in abstrato deduzida pela norma retro referida, 

deixando, inclusive, de anexar cópia do processo administrativo que 

originou o débito. Com efeito, sabe-se que é legalmente garantido o 
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acesso à documentação correspondente ao processo administrativo que 

originou a dívida, sendo incabível, na espécie, a inversão do ônus da 

prova, porquanto a CDA goza de presunção de liquidez e certeza. Sendo 

assim, ausentes os elementos de convicção para afastar a exigibilidade 

do crédito, REJEITO a presente exceção de pré-executividade. Intime-se a 

Fazenda Pública Estadual para que dê prosseguimento ao feito, em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 da LEF. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de agosto de 2018. Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-15.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ODILA DELGADO (REQUERENTE)

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BGM PRESTADORA DE SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 12555566, 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, 04 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-31.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BARBOSA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

LEILAINE PRATES RODRIGUES (REQUERIDO)

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 13550169, 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. Devidamente 

certificado, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010020-05.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUCIA LONGO VOLTOLINI (EXEQUENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 14950813, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-07.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO VIEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

SERGIO VIEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISAMAR LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Os autos vieram conclusos ante pedido do digno advogado, 

nomeado advogado dativo do requerido, no sentido de que lhe sejam 

fixadas 04 (quatro) URHs a título de honorários advocatícios, consoante 

Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de 

Mato Grosso (id nº 14892668). Pois bem. Em que pese esta Magistrada 

recolher a importância do múnus público exercido pelo advogado dativo, 

cumpre assinalar que os honorários advocatícios devem ser fixados em 

consonância com o principio da proporcionalidade e os critérios dispostos 

no art.20,§3º,CP, sendo a Tabela da OAB apenas um dos parâmetros à 

fixação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

HONORÁRIOS DO ASSISTENTE JUDICIÁRIO. MÚNUS ASSUMIDO APÓS A 

CONTESTAÇÃO. FIXAÇÃO EM 2,5 URH. PATROCÍNIO DE 3 DOS 4 ATOS 

PROCESSUAIS PRATICADOS PELO AUTOR. MAJORAÇÃO DA VERBA 

PARA 3,75 URH (75% DO VALOR DO ITEM 15 DO ANEXO ÚNICO DA LEI 

ESTADUAL N. 155-1997). PEDIDO DE FIXAÇÃO DE URH EM RAZÃO DA 

INTERPOSIÇÃO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Nos termos do Anexo Único, item 15, da Lei Estadual n. 

155-1997, o assistente deve ser remunerado, nas ações de alimentos, em 

5 URH. Entretanto, nos termos do artigo 13 da referida lei, o magistrado 

pode reduzir o valor estipulado na tabela quando o defensor não patrocina 

a causa desde o início. Assim, tendo o mandatário realizado três dos 

quatro atos praticados pelo autor, a majoração de sua verba honorária é 

medida obrigatória. A fixação de URH em razão da interposição de apelo 

pelo assistente judiciário é devida apenas quando o mandatário é 

constituído, exclusivamente, para a finalidade de recorrer, na forma do 

item 41 do Anexo Único da Lei Estadual n. 155-1997. (TJ-SC - AC: 657243 

SC 2011.065724-3, Relator: Luiz Carlos Freyesleben, Data de Julgamento: 

05/10/2011, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Imbituba). Nesse diapasão, considerando que a 

atuação do advogado nomeado se cuidou de apresentação de 

contestação, nos termos do que preceitua o art.9º, CPC, MANTENHO o 
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valor dos honorários advocatícios outrora fixados. EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 04 de 

setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247229 Nr: 1739-02.2017.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Ivo Leite, Ilson Ribeiro da Silva, Celso 

Aparecido Soldera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 PROCESSO/CÓD. Nº 247229

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, notadamente a cota ministerial de fls. 126/127, 

verifica-se proposta de suspensão condicional do processo em favor dos 

réus Benedito Lúcio da Silva, Jucinei de Almeida Marques e Luciano 

Cândido da Silva, todavia, referidos réus não constam da denúncia 

encartada às fls. 02/03, motivo pelo qual determino a remessa dos autos 

ao Ministério Público para emendar a inicial acusatória.

Outrossim, infere-se que, em tese, o acusado Bendito Ivo Leite faz jus ao 

benefício estabelecido no art. 89 da Lei nº 9.099/95, de modo que o 

Ministério Público deverá justificar eventual recusa da proposta

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Ciência ao Ministério Público.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253459 Nr: 4614-91.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: igor christian a. salgueiro - 

OAB:24525, valdinei rodrigues salgueiro - OAB:14862

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do reeducando para manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30877 Nr: 540-94.2006.811.0086

 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: Joaquim Diogenes Jacobsen, Vilma Salete Grapégia 

Jacobsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Chrisostomo Duarte, Rosângela Maria 

de Paula Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:MT 882, 

Orlando Campos Baleroni - OAB:4849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Roberto Obersteiner - 

OAB:MT 2668, Maria Isabel Della Valle Obersteiner - OAB:MT 

5461-B

 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 

fique ciente do oficio n° 571/2018 juntado ás fls. 1918V, bem como que 

providêncie o pagamento antecipado dos emolumentos no balcão do 

Cartório do 1º Oficio de Diamantino ou depósito no Banco do Brasil S/A 

(Agência: 0787-0, c/c: 15:399-0) ou Caixa Econômica Federal - C.E.F. 

(Agência: 2710, c/c: 900-1) em nome do Favorecido Paulenes Cardoso da 

Silva, devendo ser confirmado o pagamento pelo e-mail: 

1oficiodiamantino@gmail.com.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25832 Nr: 585-69.2004.811.0086

 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: Lopes & Cia Ltda, Maria Cristina Rossetto Lopes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Henrique da F. 

Vitorino - OAB:SP 363.392, Daniel Viana de Melo - OAB:SP 309.229

 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, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88458 Nr: 4089-97.2015.811.0086

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA LUZIA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114854 Nr: 1242-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocelin Auto Center

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zecar Implementos Rodoviários LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108078 Nr: 4976-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FIRMINO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida (fl. 51), 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 requerido, 

intime-se o requerente 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96891 Nr: 4390-10.2016.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Veríssimo Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carusi Silveira, Marcelo Carusi Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O, Rafael Verissimo Araujo - OAB:GO 35.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 213, uma vez que o Agravo de Instrumento 

interposto pelo requerido não foi recebido com efeito suspensivo.

 Mantenho a audiência designada para o dia 26/09/2018 às 13:30.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88551 Nr: 4141-93.2015.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKT Comércio de Eletrônicos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço do requerido MKT COMÉRCIO 

DE ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ: 07.757.931/0001-88), somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98666 Nr: 5518-65.2016.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. de Assis - Me

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte executada (fls. 26vº/27), 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, 

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.: 70976 Nr: 3493-21.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carminatti Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rocha Brugnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcindo de Souza Franco - 

OAB:PR 5.295, Fabio Luis Franco - OAB:PR 23.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislaçã vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que comprove 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas de preparo 

e distribuição da Carta Precatória expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85428 Nr: 2194-04.2015.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene T. Welter

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte executada (fls. 28vº/29), não obtendo êxito para tanto, 

determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço do requerido 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do executado, 

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.: 51191 Nr: 2226-48.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Fiorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora por seu advogado, para se 

manifestar acerca da certidão de decurso de prazo para a ré responder a 

ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81617 Nr: 4408-02.2014.811.0086

 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: Bradesco Cartões de Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM BOSCO TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida (fls. 50/56), não obtendo êxito para tanto, 

determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço do requerido 

DOM BOSCO TRANSPORTES – ME, CNPJ sob o n° 07.244.311/0001-45, 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.
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Caso negativa a diligência para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93391 Nr: 2103-74.2016.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Costa Bravo - ME

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço da requerida MARCIA COSTA 

BRAVO – ME (CNPJ: 07.640.828/0001-53), somente pelos órgãos 

conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90392 Nr: 56493-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chaves Comercio e Representação de 

Produtos Agrícolas Ltda, Danilo Pinceli Chaves, Patricia Frezarine Rocco 

Chaves

 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 Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88974 Nr: 4392-14.2015.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte executada (fls. 48vº/55), não obtendo êxito para tanto, 

determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço do requerido 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do executado, 

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.: 92380 Nr: 1429-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaviana da Cruz Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte executada (fl. 42/43), 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 requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97151 Nr: 4550-35.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Querino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte executada (fl. 65), 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 a parte 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.: 98574 Nr: 5460-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARCELO SILVA, JOYCE SUAELY 

AFONSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao 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

 Cod. Proc.: 74722 Nr: 3252-13.2013.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia Nacional de Aviação Civil - ANAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lael Gomes Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte executada (fls. 26/27), 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, 

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.: 73677 Nr: 2195-57.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedroso e Ferreira Ltda., Rodrigo Correa de 
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Almeida Ferreira, Tathiane Francieli Pedroso

 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:

 Vistos.

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida (fl. 184), não obtendo êxito para tanto, 

determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço do requerido 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do requerido, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75148 Nr: 3703-38.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley dos Santos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C K F BERNARDES - CONSTRUÇÕES - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte executada (fl. 59/68), 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47481 Nr: 2905-82.2010.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Pithan de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte executada (fl. 60), 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.: 51510 Nr: 2541-76.2011.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. PIRES REPRESENTAÇÕES - PIRES 

REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - 

OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte executada (fl. 37), 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, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010498-55.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSYLEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERARDO PAULO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Processo nº 8010498-55.2012.811.0086 Reclamante: Jussyleia Maria da 

Silva Reclamada: Geraldo Paulo de Lima Vistos, etc. Autorizada pelo 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório. 

Atendendo aos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Decido. Diante da inexistência de preliminares, passo a 

analisar o mérito da demanda. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta 

por Jussyleia Maria da Silva em desfavor de Geraldo Paulo de Lima. Afirma 

a Reclamante que contratou o Reclamado para que lhe prestasse serviços 

de pedreiro para a construção de um muro, afirma que o muro ruiu com a 

ação do vento, restando-lhe prejuízos. A reclamante alega ter tido 

despesas com pagamento adiantado ao pedreiro, aquisição de materiais 

de construção e contratação de engenheiro civil para elaboração de laudo 

técnico, conforme documentação apresentada. Pois bem, noto que o 

Reclamado foi regularmente citado (mov. 13), deixando de comparecer à 

sessão de conciliação e de apresentar contestação, incidindo sobre ele 

os efeitos materiais da revelia. Preleciona o artigo 20 da Lei 9.099/95 que: 

?Não comparecendo o demandado 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. Logo, 

o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. Ora, a afirmação da Reclamante passa a adquirir o status de 

verdade formal em virtude da revelia do Reclamado, sendo que, 

tratando-se de direito disponível e que não necessita ser provado em 

audiência, é perfeitamente aplicável à regra do artigo 330, II, do Código de 

Processo Civil, para que o juiz conheça diretamente do pedido. Não 

bastassem os efeitos materiais da revelia, a impor a presunção de 

veracidade das alegações trazidas, cabe observar que a Reclamante fez 

prova suficiente do alegado, juntando a documentação necessária ao 

deslinde da questão. Diante do exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA do 

pedido para condenar o Reclamado a pagar a Reclamante o valor de R$ 

12.264,46 (doze mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis 

centavos), a título de danos materiais, atualizado monetariamente pelo 

índice INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a contar da citação. Sem custas e condenação a verba honorária por 

expressa vedação legal. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes. Publicada no Projudi. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119802 Nr: 3543-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thamires Hohenberger 

Mafissoni - OAB:MT 18783

 Vistos.

Tendo em vista o pedido formulado pela Defesa às fls. 45/46, redesigno, 

desde logo, antecipando a audiência outrora aprazada para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 17h00min.

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.: 119698 Nr: 3505-25.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, 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 dos Advogado(s) 

do requerido(s), via DJE, para comparecer na audiência redesignado para 

o dia 05/10/2018, às 15;30 hrs em cumprimento a r. decisão lançada às 

fls. 56. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119691 Nr: 3501-85.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO do Advogado(s) 

do requerido(s), via DJE, para comparecer na audiência redesignada para 

o dia 04/10/2018, às 15;00 hrs em cumprimento a r. decisão lançada às 

fls. 56. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 44371 Nr: 3890-85.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucenil José do Bondespacho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Eduardo Cesar Stefani - OAB:MT 21.681

 Vistos.

 Considerando a ausência de Defensor Público nesta Comarca de Nova 

Mutum/MT por tempo indeterminado, nomeio dativo apenas para o exercício 

da defesa dos acusados na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri 

designada para o próximo dia 14/09/2018, às 09hrs, o advogado, Dr. 

Eduardo Stefani (OAB/MT 21.681), e arbitro-lhe honorários a serem 

suportados pelo Estado de Mato Grosso, no valor de 20 (vinte) URH.

Justifico a necessidade da medida no fato de que o julgamento no 

presente feito vem sendo postergado há quase um ano, sendo que as 

sessões de julgamento outrora designadas foram adiadas por quatro 

vezes, estando o feito inserto na Meta 2 do CNJ.

 Ciência ao Ministério.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 24704 Nr: 7-29.1992.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar de Lima Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:MT 2.772-A, Jose da Silva Figueira Sobrinho - OAB:GO 23.734

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa do delito em questão, razão pela qual DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Edmar de Lima Andrade, devidamente 

qualificado nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso V, do Código 

Penal.

 Publique-se. Intimem-se, observando-se a desnecessidade de intimação 

pessoal do acusado, bastando a de seu defensor constituído, conforme 

determina o artigo 1387 da CNGC.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, comunicações e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem quaisquer custas ou 

despesas judiciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110156 Nr: 6027-59.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 “Vistos.

Em que pese lamentavelmente tenha se perdido a gravação contendo o 

depoimento especial de uma das vítimas, ao menos no presente momento, 

não vislumbro necessidade de repetição do ato, haja vista que o 

depoimento da vítima foi tomado em data recente, na presença desta 

magistrada, da patrona constituída pelo réu, da representante do Ministério 

Público, bem como da psicóloga do juízo, pelo que poderá ser reduzido a 

termo, com a clareza necessária, sem que haja necessidade de submeter 

a vítima a uma nova inquirição, caso não haja divergências quanto ao teor 

do depoimento a ser reduzido.

Além disso, a lei que dispõe sobre a realização do depoimento na forma 

especial, ou sem dano, possui como principal escopo a preservação da 

saúde psíquica de crianças e adolescentes vítimas de violência, e orienta 

que, nestes casos, a oitiva deverá ocorrer preferencialmente uma única 

vez, justamente para evitar que ela seja submetida por mais de uma vez 

ao constrangimento que inevitavelmente ocorre quando ela tem que 

comparecer em audiência para ser ouvida sobre os fatos.

Assim, designo o dia 19 de setembro de 2018, às 13h30min., para 

realização de audiência, cuja finalidade será reduzir a termo o depoimento 

prestado anteriormente pela vítima Emily Larissa Gomes de Arruda, bem 

como para interrogatório do réu.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.”

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000386-67.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

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

M. P. D. O. M. (REQUERENTE)

J. P. C. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. K. D. O. M. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000386-67.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: JOAO PEDRO CABRAL MARQUES, MATHEUS PEREIRA DE 

OLIVEIRA MARQUES INVENTARIADO: WILTTON KYSNEY DE OLIVEIRA 

MARQUES Vistos. Intime-se a parte autora para adequar sua inicial ao rito 

procedimental próprio à expedição de alvará judicial, posto que o único 

bem a partilhar, de acordo com a exordial, é eventual saldo bancário do 

falecido. Fixo prazo de 10 dias para tal fim. Postergo a análise do pedido 

de gratuidade da justiça para o momento posterior à informação quanto ao 
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saldo bancário que se pretende partilhar. Oficie-se ao banco informado em 

inicial solicitando extrato atualizado da movimentação dos últimos 3 meses 

da conta objeto da lide. NX, 13 de agosto de 2018. Luciene Kelly Marciano 

Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000468-98.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. L. D. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000468-98.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: WELINGTON MONTEIRO LIMA DE MORAIS Vistos. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar endereço atual e 

correto da requerida ou comprovar a impossibilidade ou esgotamento dos 

meios para tal obtenção, sob pena de extinção do feito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. NX, 25 de agosto de 2018. Luciene 

Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000448-10.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR CAMERA MACHADO (AUTOR(A))

PRISCILA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAO DOMINGOS NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000448-10.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): EDGAR CAMERA MACHADO RÉU: ARAO DOMINGOS NETO 

Vistos. Conquanto o autor alegue ser hipossuficiente, verifica-se dos 

autos possuir imóvel comercial cujo aluguel perfaz a monta de R$ 915,00 

(novecentos e quinze reais), bem como firmou contrato de financiamento 

pelo qual assumiu parcelas mensais de R$ 712,49 (setecentos e doze 

reais e quarenta e nove centavos), fatos que infirmam a necessidade da 

benesse requerida. Nesta senda, o art. 99 § 2º do NCPC autoriza ao juiz 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, antes de apreciar o pedido de gratuidade, mormente 

porque, conquanto a hipossuficiência alegada pela pessoa natural seja 

presumida, à exegese do art. 99, §3º do CPC, referida presunção é “juris 

tantum”, e, assim, desde que necessário, exige a prova do alegado. Dessa 

maneira, antes de apreciar o pedido de justiça gratuita, e sem prejuízo de 

outras determinações que entenda necessárias para a aferição da real 

situação econômica da parte autora, determino que seja ela intimada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia de sua última 

declaração de imposto de renda, extratos dos 3 (três) últimos meses de 

suas CONTAS bancárias ou quaisquer outros documentos de que 

dispuser para comprovar a hipossuficiência sustentada, sob pena de 

indeferimento da benesse vindicada. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. NX, 29 de agosto de 2018. Luciene 

Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-20.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONEI PEREIRA 51353989100 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000415-20.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA EXECUTADO: 

CLAUDIONEI PEREIRA 51353989100 Vistos. Os autos vieram conclusos 

para recebimento, porém não há pedido de justiça gratuita ou comprovante 

de pagamento das taxas judiciárias. Assim, a parte Requerente deverá, 

em 15 (quinze) dias, apresentar o recolhimento das custas judiciais e 

despesas processuais ou requerer o pedido o benefício de justiça 

gratuita, justificando-o. Intime-se. Cumpra-se. NX, 27 de agosto de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000422-12.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS SILVA DE MATOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000422-12.2018.8.11.0012. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: LUIS SILVA DE MATOS Vistos. Os 

autos vieram conclusos para recebimento, porém não há pedido de justiça 

gratuita ou comprovante de pagamento das taxas judiciárias. Assim, a 

parte Requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar o recolhimento 

das custas judiciais e despesas processuais ou requerer o pedido o 

benefício de justiça gratuita, justificando-o. Intime-se. Cumpra-se. NX, 27 

de agosto de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000381-45.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDMILSON DIAS DOS REIS (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTO ELOY DOS REIS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000381-45.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: EDMILSON DIAS DOS REIS, MARIA APARECIDA DIAS DA 

SILVA INVENTARIADO: MILTO ELOY DOS REIS Vistos. Os autores alegam 

ser hipossuficientes e, portanto, fazerem jus à benesse da gratuidade 

judiciária, juntando como forma de justificar tal necessidade apenas 

declaração de hipossuficiência. Nesta senda, o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Já o 

art. 99 § 2º do NCPC autoriza ao juiz determinar à parte a comprovação do 

preenchimento dos referidos pressupostos, antes de apreciar o pedido de 

gratuidade, mormente porque, conquanto a hipossuficiência alegada pela 

pessoa natural seja presumida, à exegese do art. 99, §3º do CPC, referida 

presunção é “juris tantum”, e, assim, desde que necessário, exige a prova 

do alegado. Dessa maneira, antes de apreciar o pedido de justiça gratuita, 

e sem prejuízo de outras determinações que entenda necessárias para a 

aferição da real situação econômica da parte autora, determino que seja 

ela intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia de 

sua última declaração de imposto de renda, extratos dos 3 (três) últimos 

meses de suas contas bancárias ou quaisquer outros documentos de que 

dispuser para comprovar a hipossuficiência sustentada, sob pena de 

indeferimento da benesse vindicada. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. NX, 27 de agosto de 2018. Luciene 

Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000465-46.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEIDE RODRIGUES COSTA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000465-46.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: JOSINEIDE 

RODRIGUES COSTA DE SOUSA Vistos. Os autos vieram conclusos para 

recebimento, porém não há pedido de justiça gratuita ou comprovante de 

pagamento das taxas judiciárias. Assim, a parte Requerente deverá, em 

15 (quinze) dias, apresentar o recolhimento das custas judiciais e 

despesas processuais ou requerer o pedido o benefício de justiça 

gratuita, justificando-o. Intime-se. Cumpra-se. NX, 25 de agosto de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000457-69.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA ALVES MATIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000457-69.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI REQUERIDO: 

APARECIDA ALVES MATIAS Vistos. Conforme se extrai da petição inicial, 

o presente feito foi distribuído por dependência ao processo de nº 

2099-94.2018.811.0012 (código nº 103084), em trâmite perante o Juízo da 

Segunda Vara Cível desta Comara, junto ao Sistema Apolo. Destarte, 

tendo em vista que o feito principal tramita pelo Sistema Apolo e não pelo 

PJe, nos termos do art. 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 

2018, DETERMINO o arquivamento deste processo. Eis o teor do 

dispositivo citado: Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações 

propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão 

tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais 

e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado; II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º Nas hipóteses previstas nos incisos 

deste artigo, a secretaria do juízo deverá certificar, nos autos físicos e 

eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação. § 2º Em 

caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste artigo, o 

magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, intimando-se a 

parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física. 

Assim sendo, intime-se a parte autora para providenciar a correta 

distribuição do feito (§2º do art. 13 da Resolução nº 03/2018/TJ-MT/TP), 

observando-se, inclusive, o juízo competente para processamento da 

demanda, e, após, arquive-se o feito em definitivo. Cumpra-se. NX, 25 de 

agosto de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000504-43.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GLEBB PINHEIRO SILVA ABRANTES (ADVOGADO(A))

NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. (AUTOR(A))

MILLA MATIAS DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000504-43.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. RÉU: ROGERIO 

PEREIRA DE ARAUJO - EPP Vistos. Os autos vieram conclusos para 

recebimento, porém não há pedido de justiça gratuita ou comprovante de 

pagamento das taxas judiciárias. Assim, a parte autora deverá, em 15 

(quinze) dias, apresentar o recolhimento das custas judiciais e despesas 

processuais ou requerer o pedido o benefício de justiça gratuita, 

comprovando a necessidade da benesse. Deverá, ainda, no mesmo 

prazo, juntar aos autos cópia de seus documentos pessoais, eis que 

ausentes ao feito. Decorrido o prazo retro, certifique-se e conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. NX, 31 de agosto de 2018. Luciene Kelly Marciano 

Roos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80957 Nr: 2142-02.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594/MT, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:19832/O

 Vistos.

Ante o ofício nº. 166/2018/MPMT/1ªPJCRINX, oriundo do Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, informando das ausências justificadas dos 

Promotores de Justiça atuantes nesta urbe em 27 a 29 de setembro de 

2018, redesigno a audiência para o dia 29 de março de 2019, às 13h00 

(horário de Cuiabá – MT).

Intimem-se as testemunhas Ana Izabel Moraes Dantas e Keiler Costa da 

Silva.

Intime-se o réu e seus procuradores.

Cientifique-se o Ministério Público.

No mais, solicitem-se informações quanto ao cumprimento da missiva 

expedida para a inquirição da testemunha Cristiam Lucas Pereira Barbosa 

(ref. 156).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68951 Nr: 330-56.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA, 

MARCOS ADRIANO DE SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT, TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - 

OAB:2.895/MT

 Vistos.

Homologo a desistência das inquirições de Rosinete, Cleunice, Divina e 

Dheime.

Dando o devido prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 de março de 2019, às 14h00 (horário de Cuiabá - 

MT).

Intime-se e requisite-se a testemunha Cristina Wanderleis.

Intimem-se os réus e seus procuradores.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

No mais, solicitem-se informações quanto ao cumprimento da missiva 

expedida à ref. 325.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000423-94.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN (ADVOGADO(A))

LUCIAMAR MENEGAT CAETANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JARETTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000423-94.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: LUCIAMAR MENEGAT CAETANO REQUERIDO: EDUARDO 

JARETTA ID 15220268: defiro o pedido formulado. Diante das razões 

apresentadas pela requerente, a qual informa estar o interditando 

impossibilitado de comparecer ao fórum desta comarca para a audiência 

designada, cancelo a solenidade anteriormente agendada para o dia 02 de 

outubro e designo o 1º dia de outubro, às 13h (horário oficial de Mato 

Grosso), para entrevista “in loco”, nos termos do art. 751, §1º, do Código 

de Processo Civil. A parte autora deverá comparecer ao prédio deste 

fórum na data e horário fixados, a fim de deslocamento em conjunto até a 

residência em que se encontra o interditando. Ciência às partes e ao 

Ministério Público. NX, 6 de setembro de 2018. Luciene Kelly Marciano 

Roos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82379 Nr: 2997-78.2016.811.0012

 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
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 PARTE AUTORA: CARMELITA RIBEIRO CUNHA RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAÚ/ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBES REZENDE DA CUNHA - 

OAB:48.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 194845.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 09/11/2018 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:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84292 Nr: 4048-27.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCATENA PNEUS LTDA ME, ALBERTO 

APARECIDO DE SOUZA, ANA CRISTINA SCATENA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:4603/MT

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 194837.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 07/11/2018 às 10h30min(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 das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71915 Nr: 1465-06.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JORGE LASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUERLANE CANDIDA ATAIDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES 

- OAB:20065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BESTRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9.707/MT - B, DANIELLA SILVA SOUZA - OAB:21710/O

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 194831.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 05/11/2018 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.: 85860 Nr: 35-48.2017.811.0012

 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: SAVERA PEWAPTERE ABUTUWE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR LORENZI DE 

MATTOS, ARIADNE PETSITSINARE´WE ABUTUWÊ DE MATTOS, maykell 

lorenze de matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103549 Nr: 2342-38.2018.811.0012

 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: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78460 Nr: 1062-03.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: DELFINO ALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM KEITYS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 194838.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 08/11/2018 às 10h30min(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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-71.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CLEONILDE NASCIMENTO CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000291-71.2017.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA CLEONILDE 

NASCIMENTO CAMPOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. A priori, 

determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, 

§3º do NCPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, 

entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Preliminares. - Da Carência de Pressuposto 

Processual e Da Inépcia da Inicial. Deixo de acolher as preliminares 

suscitadas pela Reclamada em sede de contestação, em razão de a parte 

autora ter instruído os autos com todos os documentos indispensáveis a 

analise da demanda. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta pela reclamante em desfavor da reclamada, ambos 

qualificados nos autos. Noticia a parte requerente que nunca contratou 

qualquer serviço com a reclamada. Alega que teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito 

legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 372,67 (trezentos e 

setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), contrato n. 

00000000000163319348, incluso nos órgãos de restrição em 02/07/2015. 

Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, alega que as cobranças 

são devidas e legítimas, pois houve a contratação dos serviços de 

telefonia móvel prestada pela reclamada oriunda do contrato Claro S/A 

163319348, referente a linha de n° (66) 9223-2165, serviços contratados 

em 23.01.2015 por televendas, bem como sua utilização, que não há que 

se falar em indenização por danos morais, posto que a inscrição somente 

se deu em razão de culpa exclusiva do próprio consumidor inadimplente, e 

por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a 

exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em 

demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c 

art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito 

algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda 

de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência dos 

débitos é medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Importa consignar que a parte 

Reclamante possui outra anotação junto ao SPC/SERASA, no entanto, 

superveniente às discutidas na presente reclamação. Assim, não há que 

se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação 

da referida Súmula, a existência de outro apontamento posterior, como no 

presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, já que a 

situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, fixando o valor da 

causa em R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais), 

correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos à data da distribuição da 

demanda, com fundamento no artigo 292, § 3°, do NCPC, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada; - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 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. ÍTALO 

OSVALDO ALVES DA SILVA Juiz Substituto [1]Nesse sentido, a súmula n. 

362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-9 ATOS E EXPEDIENTES

Processo Número: 1000379-75.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

, designo audiência de conciliação para o dia 23 de outubro de 2018, às 

09h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 11 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-50.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ARAUJO DOS SANTOS - MERCEARIA - ME (EXEQUENTE)

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES FEITOZA (EXECUTADO)

LARISSA ALVES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARILUZE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

SANDRA PATRICIA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as testemunhas arroladas 

pela parte promovida, designo a audiência instrutória para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 15h00min - (MT). Intimem-se as partes, nas pessoas 

de seus respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus 

clientes para comparecimento em audiência. Ficando a parte autora 

advertida que o seu não comparecimento acarretará na extinção do feito e 

condenação no pagamento das custas processuais. O não 

comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua revelia. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 11 de setembro de 
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2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-62.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

JOAQUIM DONDO DO VALE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEHAN CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Gilberto Martins de Oliveira (REQUERIDO)

ODINEI PERTUZATTI (REQUERIDO)

KENIA CRISTINA BORGES (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as testemunhas arroladas 

pela parte promovida, designo a audiência instrutória para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 15h40min - (MT). Intimem-se as partes, nas pessoas 

de seus respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus 

clientes para comparecimento em audiência. Ficando a parte autora 

advertida que o seu não comparecimento acarretará na extinção do feito e 

condenação no pagamento das custas processuais. O não 

comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua revelia. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 11 de setembro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-66.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA PEREIRA BORGES 56852479153 (REQUERENTE)

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERIDO)

JEAN DE JESUS SILVA (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Em que pese a manifestação da parte autora 

(Id. 13092618), em cumprimento ao despacho constante dos Ids. 

11453773 e 12641493, fica a parte autora devidamente intimada a 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 5 (cinco) dias. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 11 de setembro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83208 Nr: 3863-53.2017.811.0044

 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: Elizabeth Aparecida Marques

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 52412 Nr: 1616-41.2013.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Claudio Nunes Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 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 requerida para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de intimação de José Carlos C. dos Santos, a ser expedida para Comarca 

de Rondonópolis, trazendo aos autos o comprovante original de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32647 Nr: 887-49.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Fernandes dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte executada para que se manifete 

acerca das petições de fls. 165/166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 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 - 

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 INTIMAR o advogado da parte autora para 

trazer a parte autora para audiência designada para o dia 25/10/2018 às 

13:00horas, conforme o artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 54079 Nr: 209-63.2014.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Foma Ovchinnikov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neif Cavalcante Neto, João de Braz Guimarães 

Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizangela Broch de Campos - 

OAB:13058/MT, Enio Zanatta - OAB:13318, Rafael Carlotto Correa - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - 

OAB:12213/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B, Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Vistos, etc.

Considerando a proximidade da perícia agendada, devolva-se os autos à 

Secretaria para disponibilização dos autos ao perito designado.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 710-17.2014.811.0044
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERdS, EAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DONIZETE PEDRO DA SILVA, Cpf: 

70387915249, Rg: 104.464-6, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, acerca do bloqueio judicial no 

valor de R$ 1.809,50 (mil, oitocentos e nove reais e cinquenta centavos), 

na qual foi transferido para a conta de depósitos judiciais do Poder 

Judiciário.

Despacho/Decisão: Código 54627DESPACHODefiro o pedido de fls. 45. 

Expeça-se o alvará para levantamento do valor bloqueado via BACENJUD 

na importância informada, transferindo para a conta corrente constante às 

fls. 45.Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.Paranatinga/MT, 13 de julho de 2017.Fabio Alves 

CardosoJuiz 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, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 10 de setembro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 88250 Nr: 1600-14.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Geraldo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 São Felix do Araguaia/MT, 

trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, conforme artigo 

388, parágrafo único e 389 da CNGC/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-09.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARILIA GABRIELA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

29/11/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA GABRIELA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

29/11/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69803 Nr: 3191-16.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Soares de Freitas

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para trazer aos 

autos as contas para depósito des RPVs, de fls. 129/130, no prazo de 

5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34373 Nr: 709-08.2008.811.0023

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDLLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65750 Nr: 3044-24.2013.811.0023

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELIO ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da parte autora da sentença a seguir transcrita: 

"VISTO. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de JOSELIO ALVES DE 

SOUSA. No decorrer do procedimento, a parte autora informou não ter 

mais interesse no prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos 
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termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil (fl. 86). 

Relatei. DECIDO. Tendo em vista as petições de fl. 86, extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63425 Nr: 472-95.2013.811.0023

 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: LINO ANTONIO 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:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 15502 Nr: 1498-80.2003.811.0023

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987- B, Quécele de Carli - OAB:17.062-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN MARCLAY VOLPATO 

LEMOS MELO - OAB:8733-3

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado EM Sinop, no Bairro Centro, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62465 Nr: 2451-29.2012.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. TERRAPLANAGEM LTDA, EDVALDO 

DELLA VEDOVA DE ARAUJO, JUCELENE KUNCKEL DE ARAÚJO

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

OAB:MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

intimação de sentença, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65197 Nr: 2456-17.2013.811.0023

 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: JOSEFA 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:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 41519 Nr: 2141-91.2010.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA FAVERO

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

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Itimar o advogado da autora da decisão a seguir transcrita: 

"Vistos etc. (...) DEFIRO O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do 

art. 854, do CPC/2015. Contudo, consoante consulta realizada por esse 

Magistrado, O BLOQUEIO RESTOU IRRISÓRIO, insuficiente sequer para o 

pagamento das custas, consoante comprovante em anexo. Assim, 

PROCEDO a pesquisa junto ao SISTEMA RENAJUD a fim de obter 

informações sobre bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada, conforme comprovantes em anexo. Sendo assim, intime-se a 

parte autora para manifestação, em 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo 

sem manifestação, aguarde-se a localização de bens penhoráveis no 

arquivo provisório. Intime-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62295 Nr: 2265-06.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO SOARES SANTOS, EVANDRO 

SOARES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da parte autora para se manifestar quanto o 

documento fl. 33, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78940 Nr: 1822-16.2016.811.0023

 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: FRANCISCA MONTES TENORIO

 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:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 85501 Nr: 2523-40.2017.811.0023

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

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ALVES DA COSTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da parte autora da sentença a seguir transcrita: 

"Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL proposta por IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 

TRATORES LTDA em face de VALDECI ALVES DA COSTA - ME.No 

decorrer do procedimento, a parte autora informou não ter mais interesse 

no prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil (fls. 16).Relatei. DECIDO.Tendo 

em vista a manifestação de fl. 16, extingo o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.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): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62070 Nr: 2022-62.2012.811.0023

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o (a) advogado (a) do autor da sentença conforme 

segue: Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS em face de GERALDA 

MARIA DA SILVA. No decorrer do procedimento, a parte autora informou 

não ter mais interesse no prosseguimento do feito, postulando pela 

extinção (fl. 33), com fulcro no artigo 26 da Lei nº 6.830/80. Relatei. 

DECIDO. Tendo em vista as petições de fl. 33, extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74726 Nr: 2732-77.2015.811.0023

 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: SILVANA ALVES GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUEILAINE VIEIRA MENDES VÁZ 

- OAB:20117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 FINALIDADE: Intimar as partes, seus advogados e as testemunhas 

arroladas, para comparecerem à audiência de instrução redesignada para 

o dia 16.10.2018, às 14h00min

FINALIDADE-2: intimar a advogada da parte autora para se manifestar 

quanto aos termos da certidão da Sra. Oficial de Justiça juntada às fls. 

197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80069 Nr: 2518-52.2016.811.0023

 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: DOMINGOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato prévio, restou agendada a perícia 

médica para o dia 19/10/2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala 

multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80962 Nr: 3040-79.2016.811.0023

 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: FRANCISCA ADRIANE SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 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 

14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85456 Nr: 2490-50.2017.811.0023

 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: ANTONIA MOUSINHA DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 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 

16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69790 Nr: 3180-84.2014.811.0023

 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 IZABEL COSTA MAIA

 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:

 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 

14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85515 Nr: 2537-24.2017.811.0023

 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 ANTONIA PEREIRA DA SILVA NUNES

 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 

16h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72531 Nr: 1341-87.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa para apresentar memoriais 

finais, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81254 Nr: 3252-03.2016.811.0023

 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: CATIA MICHELI BERNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soraya Cristine Carvalho 

Duarte - OAB:MT/4345-A

 Diante do exposto, determino:Intimem-se as partes para indicarem as 

provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias.Após, o 

decurso de prazo certifique-se e voltem conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento.Intimem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 10 

de setembro de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85083 Nr: 2237-62.2017.811.0023

 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: CLEURI JOSE DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:MT 16.582-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 o dia 10 de outubro de 2018, às 

16h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76732 Nr: 470-23.2016.811.0023

 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: MARIA PEREIRA MENDES

 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:

 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 

15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86007 Nr: 2915-77.2017.811.0023

 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: NILVA DE OLIVEIRA MELO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, 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 

14h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81056 Nr: 3114-36.2016.811.0023

 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: EDUARDO SILVA FERREIRA

 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:

 FINALIDADE: Intimação da parte autora do dispositivo de sentença a 

seguir transcrito: "Regularmente intimada para demonstrar o requerimento 

administrativo, a parte autora permaneceu inerte (fl. 15). Relatei. 

Decido.Ante o exposto, reconheço a carência do direito de ação por falta 

de interesse processual da autora e, por consequência, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno a autora no pagamento das custas 

processuais, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), atendendo aos 

critérios do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ressalvado o 

disposto no artigo 12 da Lei n. 1.060/50, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61619 Nr: 1523-78.2012.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgar - OAB:OAB/SP 

126.504

 FINALIDADE: Intimar a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ademais, 

não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79415 Nr: 2112-31.2016.811.0023

 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: ANDREIA RODRIGUES IAQUELLA

 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:

 FINALIDADE: intimação da advogada da parte autora para requerer o que 
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entender pertinente no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87898 Nr: 4242-57.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC/S. A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MANOEL ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da parte autora para que se manifeste, no prazo 

legal, sobre as diligências negativas, certificadas às fls. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75148 Nr: 3051-45.2015.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DO BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da autora para recolher o valor de R$ 120,00 

(cento e vinte reais) referente às diligências de Penhora, Avaliação e 

Intimação a serem realizadas, cotadas às fls. 57, devendo a parte autora 

realizar o pagamento antecipado mediante a emissão de guia no “site” do 

Tribunal de Justiça, www.tjmt.jus.br/guias, devendo, ainda, juntar aos 

autos o comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73865 Nr: 2172-38.2015.811.0023

 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): VALTON CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da exequente para que indique bens penhoráveis 

do Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do CPC, eis que infrutífera a penhora de 

valores on line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64123 Nr: 1264-49.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CERQUEIRA LIMA 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:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para se manifestar 

quanto a impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82126 Nr: 270-79.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CANTANHEDE COSTA, DOMINGOS 

ALTINO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:8184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79216 Nr: 1971-12.2016.811.0023

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DIEGO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/penhora, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90970 Nr: 1942-88.2018.811.0023

 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: JOSE VENTURA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA CUNHA BARBOSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA THAIS POLICARPO 

DA SILVA - OAB:24.426-B, Maria Claudia Silva Policarpo - 

OAB:20841/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da autora para que traga aos autos no prazo de 

15 dias, os documentos faltantes necessários, quais sejam: 1. Cópia da 

matrícula do imóvel atualizada; 2. Relação dos confrontantes; 3. Laudo de 

Avaliação do imóvel por imobiliária ou profissional credenciado, para que 

informe o valor venal do imóvel; 4. Apresentar os ITR do imóvel 

devidamente pagos dos últimos 5 (cinco) anos; 5. certificado de registro 

do imóvel junto ao INTERMAT ou INCRA para comprovação de sua Boa-fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68399 Nr: 2019-39.2014.811.0023

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN EDUARDO REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULLCOMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da parte autora para que se manifeste, no prazo 

legal, sobre a carta precatória devolvida sem cumprimento, juntada às fls 

96/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60428 Nr: 201-23.2012.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA DA SILVA MOTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT, LUIZ SOARES LEANDRO - 

OAB:8494-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82953 Nr: 864-93.2017.811.0023

 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: RAIMUNDO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER - LGA LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da advogada da parte autora da decisão de fls. 

42/43 a seguir transcrita: "A parte Requerente interpôs recurso de 

embargos de declaração com efeitos infringentes em relação à sentença 

de fls. 36/40. (...) DISPOSITIVO: Diante do exposto, conheço os embargos 

de declaração porque tempestivos e nego provimento, porque ausente 

qualquer omissão ou contradição na sentença de fls. 36/40, mantendo-a 

por seus fundamentos".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63884 Nr: 972-64.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VK-M, VK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FILALIDADE: Intimação do advogado da parte autora para que se 

manifeste no prazo legal sobre a certidão negativa de fls. 88

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79767 Nr: 2335-81.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME SAUER, ALDEMAR TIBES, TEREZINHA 

DE FATIMA TIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da exequente para se manifestar, no 

prazo legal, sobre as certidões de fls. 36 e 37 referentes a diligências 

negativas de citação e penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77149 Nr: 764-75.2016.811.0023

 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: KDDSSSA, ANA KELMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora da sentença a seguir 

transcrita: "Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” proposta por KAROLINE DAS DORES 

SEVERA SILVA em face de LEANDRO RODRIGUES.Apesar de intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte autora permaneceu inerte (fl. 

40).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, II, do CPC.Sem Custas e honorários pela parte 

Autora.Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se".

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166439 Nr: 3381-67.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158657 Nr: 12203-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FAVATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloizio Bueno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163403 Nr: 1890-25.2018.811.0013

 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: IRIA IZABEL VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159237 Nr: 35-11.2018.811.0013

 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: Osvaldo Barbosa Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 
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a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155575 Nr: 10653-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAIRO EDSON CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓISES BATISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166101 Nr: 3191-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IFdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMPA, CAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001380-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. A. (AUTOR(A))

DANIEL SOARES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRIA CRISTINA MARCAL OAB - 632.540.181-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN (ADVOGADO(A))

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001380-92.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PLANOS DE SAÚDE, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins 

de direito que, a contestação 14910108 apresentada é Tempestiva. Assim, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 11 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: 1001130-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ POZZEBON (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NAGALLI GUEDES DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001130-59.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 40.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins 

de direito que, a contestação 14679901 apresentada é Tempestiva. Assim, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 11 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: 1000558-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UILTO FRANCISCO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000558-06.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 14.310,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, INCAPACIDADE LABORATIVA 

PERMANENTE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os fins de direito que, a contestação de ID 14711860 apresentada é 

tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista 

para autora se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 11 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: 1000930-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

NORMA MACHADO MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000930-52.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 11.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

- Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de 

direito que, a contestação de ID 14947219 apresentada é tempestiva. 

Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora 

se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 11 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156440 Nr: 11013-81.2017.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Radar Motos Comércio de Motocicletas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RADAR MOTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA, CNPJ: 01860243000405. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 
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Ação: 22/11/2017.

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

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de RADAR MOTOS 

COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de TAXAS DE LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 544/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/02/2013

 - Valor Total: R$ 2.379,05 - Valor Atualizado: R$ 2.379,05 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 19, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação do executado.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço do(s) executado(s) junto aos Sistemas Renajud e 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 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.: 129612 Nr: 8005-33.2016.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lanchonete e Churrascaria Iguaçu Ltda., 

Lucilena Nogueira Schiavo, José Schiavo Pereira Filho

 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): LANCHONETE E CHURRASCARIA 

IGUAÇU LTDA., CNPJ: 26556134000187, Inscrição Estadual: 13121602-3. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/11/2016.

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

LANCHONETE E CHURRASCARIA IGUAÇU LTDA., LUCILENA NOGUEIRA 

SCHIAVOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS NORMAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20156604/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/09/2013

 - Valor Total: R$ 16.075,01 - Valor Atualizado: R$ 16.075,01 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.A execução foi ajuizada, inclusive, contra os 

sócios da pessoa jurídica executada.Portanto, REMETAM-SE os autos ao 

Cartório Distribuidor para incluídos na qualidade de executados junto ao 

sistema Apolo.Após, CITEM-OS, expedindo-se mandado para tal finalidade, 

observando-se os endereços indicados na inicial.Considerando que a 

pessoa jurídica executada encontra-se em lugar incerto e não sabido (ref. 

15), 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.: 157500 Nr: 11614-87.2017.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristal Frios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTAL FRIOS LTDA, CNPJ: 

09316025000173. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2017.

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

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de CRISTAL FRIOS 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de TAXAS DE 

LICENÇA DE FUNCIONMENTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 614/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 1.961,02 - Valor Atualizado: R$ 1.961,02 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 23, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação do executado.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço do(s) executado(s) junto aos Sistemas Renajud e 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.
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 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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.: 157498 Nr: 11612-20.2017.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERIG Indústria Cerâmica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CERIG INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA, 

CNPJ: 10014469000133, Inscrição Estadual: 13.358.615-4. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2017.

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

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de CERIG INDÚSTRIA 

CERÂMICA LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 618/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/02/2014

 - Valor Total: R$ 5.207,73 - Valor Atualizado: R$ 5.207,73 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 16, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação do executado.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço do(s) executado(s) junto aos Sistemas Renajud e 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 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.: 176931 Nr: 7677-35.2018.811.0013

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NSdF, MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdA, MRLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ROSA LEANDRO DE OLIVEIRA , 

Cpf: 00268907129. 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: Os requerentes são casados desde o dia 09 de julho 

de 1988 (certidão de casamento anexa). Os autores têm duas filhas 

biológicas, ambas maiores. Os gêmeos adotandos foram entregues para 

os requerentes quando tinham nove meses de idade, pelo conselho tutelar 

de Mirassol D’oeste, porque estavam sofrendo maus tratos perpetrados 

pela mãe biológica. Na época, os autores residiam em Mirassol e a 

requerente trabalhava na secretaria de educação, motivo pelo qual tomou 

conhecimento da situação dos gêmeos e se ofereceu para acolhê-los. 

Após os menores estabelecerem residência com os auotres, foi intentada 

a ação de guarda de código 17912 – 2ª Vara da Comarca de Mirassol 

D’oeste – em que se estabeleceu a guarda jurídica dos infantes em favor 

dos demandantes. Desde então os infantes residem com os requerentes e 

os têm como pais, sendo certa a relação afetiva estabelecida entre eles. 

Quanto aos pais biológicos, desde a concessão da guarda definitiva em 

favor dos autores, ocorrida em 2004, nunca houve mais qualquer contato. 

Assim, tendo os autores e os infantes formam verdadeira família 

socioafetiva, e os requerentes desejam a adoção formal dos menores. 

Ademais, solicitam a alteração do nome dos infantes, de modo que Mateus 

Fernando de Oliveira de Almeida passe a chamar Mateus Fernando Alves 

Santana e que Marcos Fernando de Oliveira Almeida passe a chamar 

Marcos Fernando Alves Santana.

Despacho/Decisão: Vistos.Cuida-se a espécie de AÇÃO DE ADOÇÃO 

COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR ajuizada por MARIA ALVES 

MARTINS SANTANA FREITAS e NEDSON SANTANA DE FREITAS, 

assistidos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

em desfavor de MÁRCIO DE ALMEIDA e MARIA ROSA LEANDRO DE 

OLIVEIRA, também qualificados nos autos.Conforme consta dos autos, os 

menores foram entregues aos requerentes quando tinham nove meses de 

idade, pelo conselho tutelar de Mirassol D’Oeste, em razão de maus tratos 

perpetrados pela mãe biológica.Através de processo judicial com trâmite 

na 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, código 17912, foi concedida 

guarda definitiva dos menores ao casal, ora requerentes, em 2004. 

Informam que desde então os infantes não tiveram mais contato com os 

pais biológicos.Em razão disso, requereram a destituição do poder familiar 

em relação aos pais biológicos dos menores e, a concessão da adoção 

aos autores.Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/31.Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Decido.PROCESSE-SE em 

segredo de justiça, por força do dispositivo contido no art. 189, II, do 

Código de Processo Civil.CITE-SE o requerido, MÁRCIO DE ALMEIDA, por 

meio de carta precatória expedida ao Juízo da Comarca de 

Araputanga/MT, para que, querendo, apresente respostas no prazo de 10 

(dez) dias, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde 

logo o rol de testemunhas e documentos (art. 158, “caput”, do ECA).Ao se 

proceder a citação do requerido, este deverá ser informado de que, se 

não tiver advogado, ocorrerá a nomeação de defensor dativo, devendo 

declarar na mesma oportunidade se possui ou não, quando será 

certificada a resposta nos autos.DETERMINO a busca de endereço da 

requerida MARIA ROSA LEANDRO DE OLIVEIRA junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais (Siel).Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a requerida, na forma do art. 

246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços do herdeiro 

supramencionado, CITE-SE a requerida 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 o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do 

Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à 

Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), 

telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é 

representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) 

e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325), a quem serão conferidas 

todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme 
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autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), para oficiar no 

feito como curador à lide, na forma do art. 72, II, do NCPC. Por 

consequência, após o cumprimento de todas as deliberações constantes 

deste decisório, DÊ-SE VISTA dos autos à referida instituição, por meio de 

remessa dos autos, a fim de que requeira e apresente o que entender 

cabível.Por consequência desta nomeação, e após o cumprimento de 

todos os itens anteriores, DÊ-SE VISTA dos autos ao NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade 

do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), a fim de que se manifeste, 

justificando ou requerendo o que de direito, no prazo legal.Em tempo, 

DETERMINO ainda:(i) o processamento do feito mediante o pálio do 

segredo de justiça (art. 178, II, do CPC);(ii) a realização de estudo 

psicossocial na residência da parte requerente, pela equipe multidisciplinar 

deste Juízo, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. INTIMEM-SE. Com a 

juntada do relatório psicossocial, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem.Ao final, COLHA-SE manifestação do Ministério Público, 

vindo os autos, na sequência, à conclusão para designação de audiência 

de instrução e julgamento.NOTIFIQUE-SE 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, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103157 Nr: 3394-71.2015.811.0013

 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): ROBERTO JUNHO BATISTA CHUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO JUNHO BATISTA CHUBE, Cpf: 

58065890130, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Exeqüente é credor do Executado, em razão de 

operação bancária com este realizada e consubstanciada na Cédula de 

Crédito Bancário Empréstimo Pessoal Sem Seguro Prestamista nº 

182.557.646, firmada em 11/10/2010, pela qual foi concedido um 

empréstimo à executada ROBERTO JUNHO BATISTA CHUBE no valor de 

R$ 10.750,00, para ser pago em 36 parcelas, com vencimento de 

15/11/2010 a 15/10/2013, no valor de R$ 506,50, cada uma, na data 

contratada, na operação. Ocorre que o Executado não cumpriu com o 

pactuado, o que ocasionou o vencimento antecipado da Cédula de Crédito 

Bancário, estando a dever as parcelas vencidas desde 15/01/2012, de 

sorte que em 03/06/2015, o débito atinge o montante de R$ 17.317,89.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de ref. 65.CITE-SE a parte 

executada, 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, 10 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129717 Nr: 8059-96.2016.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZE AGUIAR DE SOUZA

 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): DENIZE AGUIAR DE SOUZA, CNPJ: 

05491884000148. 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: 29/11/2016.

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

DENIZE AGUIAR DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Omissão de informações econômico-fiscais - GIEF, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 201510284/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/04/2015

 - Valor Total: R$ 15.290,49 - Valor Atualizado: R$ 15.290,49 - Valor 

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, 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):

 Cod. Proc.: 128248 Nr: 7286-51.2016.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FRANCA SAMPAIO PAPELARIA - 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): JOAO FRANCA SAMPAIO PAPELARIA - 

ME, CNPJ: 00789520000125. 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: 09/11/2016.

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

JOAO FRANCA SAMPAIO PAPELARIA - ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20148458/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/05/2014

 - Valor Total: R$ 12.463,79 - Valor Atualizado: R$ 12.463,79 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o (a) executado(a) 

encontra-se em lugar incerto e não sabido (fl. 35), 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, 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):

 Cod. Proc.: 136049 Nr: 1976-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luzia Francisca de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSSON CARLOS CANEDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALYSSON CARLOS CANEDO COSTA, 

Telefone 6599463906. 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 réu é pai da requerente. A autora é avó da autora e 

está com sua guarda em razão do falecimento da genitora (guarda 

provisória fixada no processo de código 111547 – 2ª Vara). O demandado 

se recusa a prestar a assistência necessária para o sustento da autora, 

transferindo toda a responsabilidade para a gardiã. O requerido trabalha 

como pintor, de maneira autônoma, e a autora acredita que ele pode 

contribuir com prestação equivalente a 30,00% (trinta por cento) do salário 

mínimo, o que perfaz o valor atual de R$ 281,10, e mais 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extras tais como saúde e materiais escolares.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido formulado à fl. 51 e, para 

tanto, DETERMINO a citação do réu por edital com prazo de 20 (vinte) dias, 

para que, querendo, apresente a peça defensiva que entender cabível, 

fazendo-se consignar as advertências legais.Decorrido o prazo do edital e 

não havendo resposta do executado, o que deverá ser certificado 

oportunamente, em atenção ao que dispõe o art. 72, II, do NCPC, por ser 

fato notório que a Defensoria Pública de Pontes e Lacerda dispõe de 

apenas um defensor público com atribuições cíveis, NOMEIO para 

patrocinar os interesses do réu o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do 

Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à 

Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), 

telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é 

representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400), 

Fábio Ribas Terra (OAB/MT 7.205) e José Roberto Gomes Albéfaro 

(OAB/MT 5.738-B) e a quem serão conferidas todas as prerrogativas 

atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme autoriza o art. 186, § 3º, 

do mesmo diploma legislativo).Por consequência, após o cumprimento de 

todas as deliberações constantes deste decisório, DÊ-SE VISTA dos 

autos à referida instituição, a fim de que requeira e apresente o que 

entender cabível.Ao final, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para 

análise e deliberação.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157764 Nr: 11741-25.2017.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. C. SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): T. C. SILVA - ME, CNPJ: 

14718921000107. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2017.

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

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de T. C. SILVA - ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de TAXAS DE 

LICENCIAMENTO PARA FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 736/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2015

 - Valor Total: R$ 5.274,75 - Valor Atualizado: R$ 5.274,75 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 21, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação do executado.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço do(s) executado(s) junto aos Sistemas, Renajud e 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 
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opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 104141 Nr: 3788-78.2015.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: Geraldo Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85759 Nr: 3376-21.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HHLO, Vanessa dos Santos Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Rafael Alves de Oliveira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Isto posto, traçadas tais premissas e sem mais delongas, REJEITO a 

objeção de pré-executividade, nos termos da fundamentação supra, 

ofertada por CLEITON RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA contra H. H. L. O., 

m e n o r ,  r e p r e s e n t a d a  p o r  V a n e s s a  d o s  S a n t o s 

Leandro.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Pontes e 

Lacerda, 6 de setembro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 51792 Nr: 3082-08.2009.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Fátima Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 145338 Nr: 5845-98.2017.811.0013

 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: GRASIELE SILVA MARQUES DE OLIVEIRA

 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:

 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 ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado à fl. 62, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105128 Nr: 4192-32.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas de Albuquerque Oliveira, DMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariadne Marinho Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15.020-B, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte requerida para que informe 

nos autos os dados da conta bancária para o deposito referente a pensão 

alimenticia requerida nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63532 Nr: 3872-21.2011.811.0013

 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: José Bernardino Gama

 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:

 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.: 130877 Nr: 8527-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Persiliano da Silva Murtinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Estado de 

Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a impugnação apresentada às fls. retro é 

tempestiva. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

dos autos à parte autora, para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85759 Nr: 3376-21.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HHLO, Vanessa dos Santos Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Rafael Alves de Oliveira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Autos do processo nº. 3376-21.2013.811.0013

Cód. nº. 85759

Vistos.
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DETERMINO à secretaria que proceda ao desentranhamento do petitório e 

documentos de fls. 35/43 e a sua devolução ao respectivo subscritor, 

visto que a distribuição do pedido de cumprimento de sentença, tal qual 

consta do requerimento de fl. 38vº deve ser realizada eletronicamente e 

por dependência a este feito.

Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise do 

pleito de fls. 44/47.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 6 de março de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157448 Nr: 11592-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APSFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O, WEDER DE LACERDA SILVA - OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 Vistos.

E. S. de O., devidamente qualificado nos autos, ajuizou contra N.P. Souza 

F. de O., também qualificada, ajuizou a presente AÇÃO DE GUARDA.

O feito tramitou regularmente, até que aportou nos autos informação 

acerca da realização de transação entre as partes, conforme se 

depreende da leitura do instrumento anexado às fls. 117/119.

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. 121.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o necessário. Decido.

No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo (fls. 

117/119) 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. 121.

Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes às fls. 117/119, 

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.

INTIME-SE a equipe técnica sobre a desnecessidade da realização do 

estudo psicossocial.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

INTIMEM-SE via DJE.

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.: 63395 Nr: 3735-39.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Luis Messias Pierangeli, Maria Aparecida 

Pereira Pierangeli, Luiza Maria Pereira Pierangeli, Andre Pereira Pierangeli

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

Grosso - Unemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:14308, Willian Cézar Nonato da Costa - OAB:12985

 Autos do processo nº 3735-39.2011.811.0013Código nº 63395Vistos.A 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-UNEMAT, 

devidamente qualificada, interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de fls. 167/169, alegando a ocorrência de contradição na 

sentença proferida às fls. 162/165vº.A parte embargada, devidamente 

intimada para manifestar quanto ao recurso interposto nos autos, 

manifestou-se à fl. 171, requerendo a intimação pessoal dos embargados, 

uma vez que o patrono informou que não mais representa os interesses 

deles.Em seguida, vieram-me os autos conclusos.É o sucinto relatório. 

Decido... Desta forma, não poderá, o embargante, requerer a reapreciação 

do mérito através do recurso de embargos de declaração.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/contrariedade na sentença de fls. 162/165vº, 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 decisório lançado às fls. 

162/165vº.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE via DJE.Pontes e 

Lacerda, 6 de setembro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84260 Nr: 1739-35.2013.811.0013

 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: Maria Luzia Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastião Limirio Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1739-35.2013.811.0013

Código nº 84260

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por MARIA LUZIA MARÇAL 

em face de ESPÓLIO DE SEBASTIÃO LIMIRIO MARÇAL, devidamente 

qualificado nos autos.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 130vº, a inventariante foi intimada 

pessoalmente para dar o devido andamento no feito, tendo permanecido 

inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do 

conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela 

interessada.

Pelo exposto, considerando que a inventariante não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

CONDENO a inventariante ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como dos honorários de sucumbência, os quais fixo no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Novo 

Código de Processo Civil. No entanto, considerando que DEFIRO neste 

momento as benesses da assistência judiciária gratuita, as cobranças de 

tais verbas ficam suspensas, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC.

OFICIE-SE à Vara do Trabalho de Pontes e Lacerda/MT, nos autos de nº 

0000221-68.2013.5.23.0096, informando acerca da extinção deste 

processo, encaminhando-se cópia da presente sentença.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

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.

Pontes e Lacerda, 10 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 51178 Nr: 2549-49.2009.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Pinas de Araújo

 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.: 161170 Nr: 955-82.2018.811.0013

 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: VANDERLEI APARECIDO GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ALVES DE OLIVEIRA GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, a fim de exonerá-lo do 

pagamento da pensão alimentícia até então adimplida em favor de seu filho 

IGOR ALVES DE OLIVEIRA GREGÓRIO, ora réu, decidindo o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.CONDENO a ré ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, assim como aos 

honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em decorrência da norma constante do art. 85, § 8º, do 

NCPC.INTIME-SE via DJE e por remessa dos autos à Defensoria 

Pública.OFICIE-SE à Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste – MT, a fim 

de que cesse eventuais descontos na folha de pagamento do autor, 

relativo à prestação alimentícia em favor do requerido.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123152 Nr: 4996-63.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa Prates & Guimaraes Neto LTDA-ME, 

EROTILDES DA COSTA PRATES, Eugênio Guimarães Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Certifico e dou fé que, a despeito da manifestação da parte autora de fl. 

229, não consta dos autos o comprovante do recolhimento da diligência 

devida ao oficial de justiça para cumprimento do mandado de avaliação já 

expedido. Assim, 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.: 132686 Nr: 457-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RIBEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custódio Ribeiro Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Observando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 36 (ref. 13) ainda 

não foi cumprida na sua integralidade, de modo que as Fazendas Públicas 

ainda não foram intimadas. Neste viés, DÊ-SE VISTAS dos autos às 

Fazendas Públicas, a fim de que requeiram o que entenderem pertinentes.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162524 Nr: 1580-19.2018.811.0013

 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: ELIANE DO AMARAL BOURDOT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado à fl. 53, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53663 Nr: 4918-16.2009.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: Jhone Weverton Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual deTrânsito - 

DETRAN/MT, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Osviani - 

OAB:13920/MT

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165301 Nr: 2828-20.2018.811.0013

 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: GISLENE DA SILVA, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, 

“caput”, do NCPC.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta dentro 

do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344, "caput", do NCPC.

Após, com a juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144149 Nr: 5317-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Dantas Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Visto em correição.

Considerando o cálculo acostado à ref. 105, bem como manifestação 

ministerial à ref. 109, ABRA-SE vista dos autos a i. Defesa para que se 

manifeste no que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143842 Nr: 5177-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Santi Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Visto em correição.

Trata-se de EXECUTIVO DE PENA instaurado em desfavor do reeducando 

EDILSON DE SANTI ALMEIDA.

À ref. 104, acostou-se aos autos pedido de restabelecimento de regime, 

formulado pela i. Defesa do reeducando.

À ref. 114, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, bem 

como pela regressão definitiva do reeducando.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

O reeducando EDILSON DE SANTI ALMEIDA foi beneficiado com a 

progressão do regime de cumprimento da pena, tendo sido cientificado de 

que, caso descumprisse quaisquer das condições impostas em audiência 

admonitória, teria o benefício revogado (fls. 79/81).

 Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando foi preso em 

flagrante delito no dia 27/03/2018 (fls. 92/95), e que este Juízo determinou 

a regressão cautelar, pela prática, em tese, de crime em 06/08/2018, 

sendo o mandado cumprido em 17/08/2018.

 Destarte, considerando que o reeducando praticou novos delitos, o que 

caracteriza falta grave e enseja a frustração da execução da pena, o 

indeferimento do pedido formulado pela i. Defesa e a transferência para o 

regime fechado são medidas impositivas.

 CONCLUSÃO.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 118, §1º, da Lei de Execuções 

Penais, aplico a regressão do regime de cumprimento da pena do 

reeducando EDILSON DE SANTI ALMEIDA para o regime fechado, em 

definitivo.

 Elabore-se cálculo atualizado de pena, considerando data-base a data de 

sua prisão, ou seja, 17/08/2018.

 Elaborado o cálculo, vistas às partes (advogado e Ministério Público) e, 

após, conclusos para decidir em prosseguimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 170001 Nr: 4841-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOS REIS DE JESUS, ANDERSON 

TELES DE CAMPOS, RAMILY DE CAMPOS MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007, impulsiono os 

autos para intimação do advogado constituído, Dr. Anderson Rogério Grahl 

- OAB/MT 10565, da audiência de instrução designada para o dia 25 de 

outubro de 2018, às 17h00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 163737 Nr: 2047-95.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelino Pereira da Silva, Divino José do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - 

OAB:7400

 Visto em correiçãoTrata-se de ação penal por meio da qual foi 

denunciado JUCELINO PEREIRA DA SILVA, pela prática, em tese, do delito 

previsto no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal (homicídio 

qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 29, 

caput, do Código Penal e DIVINO JOSÉ DO NASCIMENTO, pela prática, em 

tese, do delito previsto no artigo 121, S 2°, incisos 11e IV, do Código Penal 

(homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do 

ofendido).O Ministério Público e Defesa sustentam a inimputabilidade do 

acusado JUCELINO PEREIRA DA SILVA, para verificação de sua higidez 

mental. Diante dos fundados elementos constantes nos autos que indicam 

dúvida razoável quanto à capacidade psíquica do acusado JUCELINO 

PEREIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 149, do Código de 

Processo Penal, acolho o pedido e INSTAURO INCIDENTE DE SANIDADE 

MENTAL, a fim de que o réu JUCELINO PEREIRA DA SILVA seja submetido 

a exame médico.SUSPENDO a tramitação do presente processo, conforme 

art. 149, §2º do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 168173 Nr: 4215-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Bazaglia Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384, MAX DELIS DE QUEIROZ - OAB:16802-B/MT

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo 

TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para CONDENAR 

o denunciado WILLIAN BAZAGLIA BENTO, brasileiro, serviços gerais, 

nascido em 30 de Janeiro de 1998, natural de Pontes e Lacerda/MT, filho 

de Selestiano Aparecido Bento e Sandra Aparecida Bazaglia de Moura, 

residente e domiciliado na Rua Luiz Carlos Soares (em frente ao número 

325), Bairro São Cristovão, Pontes e Lacerda/MT (Atualmente recolhido no 

CDP local), como incurso nas sanções prevista no artigo 150, §1° e artigo 

213, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173243 Nr: 6131-42.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves Cordeiro, Leandro Oliveira da 

Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Visto em correição.

Considerando a ausência de informações sobre a decretação da prisão, 

bem como cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do 

acusado LEANDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA nos autos de Código n° 

173008 (Autos sigilosos), postergo a análise do pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado pela i. Defesa, e DETERMINO o translado 

integral daqueles autos para este, eis que imprescindível para elucidação 

dos fatos.

No mais, Considerando a renúncia do advogado constituído pelo acusado 

RONALDO ALVES CORDEIRO (ref. 20), DETERMINO a intimação pessoal 

do denunciado para que informe se constituirá novo causídico ou se 
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deseja a nomeação da Defensoria Pública atuante nesta Comarca, 

devendo o sr. meirinho atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com a MÁXIMA URGÊNCIA, devendo a Secretaria atentar-se 

para as incongruências apontadas, voltando-me os autos conclusos para 

análise do pedido.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 87242 Nr: 4937-80.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Xavier das Chagas Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao AUTOR e ao advogado do réu para 

apresentar razões de Apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 150776 Nr: 8361-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeverson de Souza, Fabiano Juremeira de 

Araujo, Dalcivan Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando a justificativa de fl. 

78, revogo a pena de multa anteriormente aplicada ao policial Sebastião 

Aparecido Farias. II. Considerando as ocorrências acima, devolva-se a 

missiva, parcialmente cumprida, ressaltando que este Juízo fica à 

disposição para novas diligências, caso o Juízo Deprecante entenda 

necessárias. Proceda-se com as baixas e anotações de estilo III. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 169619 Nr: 4719-76.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO GAROLA DE SÁ, 

CRISTIANO MARTINS PEREIRA, Esdras Cassiano da Silva, Jose Augusto 

Pinheiro Gonçalves, MAICON HENRIQUE SILVA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Kaio Gabriel Pereira Gomes - OAB:24463/0

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. DESIGNO audiência de instrução 

em continuação para o dia 25/01/2019, ás 16h45imn, para interrogatório 

dos acusados e oitiva da testemunha referida Rafael Mendes Scatolon II. 

Defiro o requerimento da defesa dos denunciados Esdras Cassiano da 

Silva e Jose Augusto Pinheiro Gonçalves, para tanto, proceda-se à 

devolução dos documentos pessoais, mediante certidão nos autos. III. 

Intime-se, requisite-se o Delegado de Polícia Rafael Mendes Scatolon. IV. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 176359 Nr: 7443-53.2018.811.0013

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joberson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição.

I. Deixo de designar audiência admonitória, por se tratar de reeducando 

condenado a pena em regime fechado.

II. Elabore-se o cálculo de liquidação da pena e intimem-se as partes para 

manifestação.

III. Oficie-se à SEJUDH solicitando vaga em estabelecimento penal para 

presos definitivos.

IV. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 1400-76.2013.811.0013

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Jardim de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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.: 86151 Nr: 3786-79.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caique Alves Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos em correição.

Certifique-se nos autos a ciência da i. Defesa acerca da decisão proferida 

às fls. 96/98.

Após, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 80/83, com exceção da 

alínea “c” da parte das Considerações Finais, sendo que nesse ponto é 

necessário observar o dispositivo mencionado às fls. 97.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166922 Nr: 3608-57.2018.811.0013

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Irene Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de incidente de restituição de bem apreendido formulado por 

IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, que 

alega ser de sua propriedade motocicleta SUBDOWN 100 EVO, cor 

PRETA, placa KAM-3051, chassi 94J1XPBF88M021635, renavam 

118722301, que foi apreendido quando da prática, em tese, do crimes de 

tráfico de drogas, apurados nos autos principais nº 428-04.2016.811.0013 

– código 110897.

 A requerente alega ser proprietária do referido veículo e afirma que o 

mesmo não tem relevância para o processo. Aduz ainda que, figura como 

proprietária de boa fé, não havendo indícios de que estaria envolvida na 

trama criminosa.

 Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido.

 É o necessário. Fundamento e decido.

De acordo com os artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, as 

coisas apreendidas que não mais interessem ao processo poderão ser 

restituídas desde que não exista dúvida quanto ao direito.

A propósito, eis a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL – APREENSÃO DE BENS – PROCESSO 

RELACIONADO AO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – LICITUDE NA 
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AQUISIÇÃO NÃO COMPROVADA – APREENSÃO QUE INTERESSA À 

AÇÃO PENAL – APARENTE UTILIZAÇÃO DO BEM NA PRÁTICA DO CRIME 

– APREENSÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Os bens apreendidos 

não serão restituídos antes do trânsito em julgado da sentença penal, 

especialmente nos casos em que não haja demonstração inequívoca de 

sua origem lícita ou de que não eram utilizados na consecução criminosa. 

(Ap 24530/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PARA O PROCESSO E DEMONSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

LÍCITA DO BEM. - Se o bem apreendido não mais interessa ao processo e 

demonstrada sua aquisição lícita, cabe o deferimento do pedido de 

restituição". (Apelação Criminal nº 1.0024.08.095830-9/001, Rel. Des. 

Catta Preta, j. 22/11/2012). (GN).

No presente caso, o objeto em análise guarda estreita ligação com o fato 

criminoso, que a meu ver, sua manutenção nos autos é indispensável, 

posto que da análise do boletim de ocorrência n° 2016.11244, encartado 

aos autos/cód: 110897, a equipe de investigadores já estava monitorando 

o acusado Miguel por ser suspeito de comercializar drogas nesta 

comarca, em que foi constatado a utilização do ora veículo requerido na 

prática em apuração.

Diante do exposto, já que o objeto interessa ao processo, em consonância 

com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de restituição formulado pelo 

requerente.

 Intime-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 81063 Nr: 3228-44.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Henrique Jesus Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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.: 63752 Nr: 4092-19.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Amelio Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a testemunha RONALDO AMÉLIO DA SILVA para 

comparecimento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para o 

dia 28/09/2018 às 09h00min.

Caso a testemunha não compareça no horário aprazado, desde já 

DETERMINO a sua condução coercitiva.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MOISES FRANCISCO SILVA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER COLETO DA CUNHA (REQUERENTE)

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS (ADVOGADO(A))

FAGNER COLETO DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

KLEYSON DE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 

15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 

13h10min.

Aviso de Recebimento 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)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CABRAL CRESCENCIO (REQUERIDO)

WILSON CABRAL CRESCENCIO (REQUERIDO)
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Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 01 de outubro de 2018, às 13h10min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62478 Nr: 753-78.2013.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Mauro Frederico, Sidney Zampieri Junior, 

Alessandra Moreira Zampieri, Sumaira Faitarouni Frederico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Vian, Inácio Camilo Ruaro, Gildemar 

Budke, Deize Rozangela Weiss Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4.856-MT, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:OAB/MT-7222-B

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as prtovas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77488 Nr: 2233-52.2017.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regilane das Dores Bevilaqua Holanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gol linhas Aéreas Inteligentes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68862 Nr: 1602-79.2015.811.0014

 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: Primavera Diesel Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Borges de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique de Souza - 

OAB:/MT-13.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73320 Nr: 154-03.2017.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Henrique dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promovendo regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010147-41.2011.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA MIRANDA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAGELLA THAYSA CARVALHO (EXECUTADO)

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010147-41.2011.8.11.0014. EXEQUENTE: LAURA CRISTINA MIRANDA 

ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: NAGELLA THAYSA CARVALHO 

VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por LAURA 

CRISTINA MIRANDA ALVES DOS SANTOS em face de NAGELLA THAYSA 

CARVALHO, ambas devidamente qualificadas nos autos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, SUSPENDO o leilão dos imóveis 

penhorados e avaliados nestes autos, que foi designado para o dia 

11.09.2018, até a data do pagamento da última parcela do acordo 

entabulado entre as partes, que vence na data de 10.05.2019, em caso de 

cumprimento integral nos termos da transação ajustada. Nota-se que o 

direitos das partes é disponível, e o acordo encontra-se formalmente 

perfeito, de modo que a homologação do mesmo é medida imperiosa. 

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes no id 15246227, e, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado, em nada 

sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 10 de 

setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 054/2018 CNPar

A Doutora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO,MMa Ju íza de Direito e 

Diretor a do Foro da Comarca de São José do Rio Claro- Estado de Mato 

Grosso, e uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do ATO n. 753/2018 DRH, datado de 

04/09/2018, disponibilizado no DJE em 06/09/2018, edição 10332 e 

publicado no dia 10/09/2018.

RESOLVE:

RECONDUZIR o serv idor VAGNER DE OLIVEIRA LEITE MORETTI , matrícula 

n. 24.721, portador do RG 2441276-3 E CPF N. 986.166.091-72, no cargo 

de Distribuidor, Contador e Partidor PTJ, da Comarca de São José do Rio 

Claro-MT, a partir da Assinatura do Termo de Entrada em Exercício.

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

Cidade, 11 de setembro de 2018

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 055/2018

A DOUTORA CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, MMA. JUÍZA DE 

DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

– MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;CONSIDERANDO o 

disposto nos arts. 80, inciso II, 81, letra "b" da Lei Estadual n.º 4.964/85 

(Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – 

COJE) e as disposições do Capítulo I, das Seções 02 e 03 da CNCG – 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, 

Provimento n° 12/2007/CGJ, de 10/04/2007 determinando a obrigatoriedade 

de correição ordinária no foro judicial.RESOLVE:Art. 1.º - DESIGNAR o 

período de 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 27 de setembro de 2018, 
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para realização da CORREIÇÃO ORDINÁRIA no âmbito do foro judicial da 

Comarca de São José do Rio Claro – MT, compreendendo ao 

Coordenadoria Administrativa e o Cartório Distribuidor, isso sem 

suspender a atividade forense e sem prejuízo do normal funcionamento 

das serventias.Parágrafo único - Durante a correição será conferido e 

observado rigorosamente o que dispõe o capítulo I, Seção 03, da CNGC; e 

tudo mais que possa atender satisfatoriamente o contido no parágrafo 

único do art. 81 do COJE; Art. 2.º - DETERMINAR o Senhor Distribuidor e a 

Sra. Gestora Geral as providências necessárias para que todos os livros 

e controles de meios empregados no desenvolvimento do expediente 

estejam à disposição do Juiz Corregedor durante os trabalhos; Art. 3.º - 

CONVIDAR os senhores serventuários, advogados, membros do Ministério 

Público, Delegado de Polícia e o público em geral, para, se lhes aprouver, 

acompanharem os trabalhos da correição, oportunidade em que serão 

resolvidas todas as reclamações e sugestões por acaso apresentadas; 

Art. 4.º - DESIGNAR a Senhora Lucimeyre Agripino de Barros Mariano, 

Gestora Geral, para secretariar os trabalhos correicionais; Art. 5.º - 

Notifique-se o representante do Órgão do Ministério Público, o Presidente 

da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil desta Comarca, os 

ilustres Serventuários dos cartórios; Art. 6.º - Expeça-se o competente 

Edital de Convocação, afixando-o no quadro mural do átrio do Forum, lugar 

de costume. Publique-se, registre-se, cientifiquem-se e cumpra-se, 

remetendo-se cópias ao Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de 

Justiça e à E. Corregedoria Geral da Justiça. São José do Rio Claro – MT, 

05 de setembro de 2018. Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza de Direito.

 EDITAL N° 004/2018-GAB

A Exma. Sra. Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMa. Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio Claro-MT, no uso de 

suas atribuições legais, amparado no Artigo 86 e seguintes da Lei 

Estadual nº 4.964 de 26-12-85 - (COJE) e Provimentos da Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, que regulamentam os serviços correcionais 

na Comarca, FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL virem ou dele 

tomarem conhecimento, que fica designado o período de 27 de setembro 

de 2018, às 13:00 horas, para início da CORREIÇÃO ORDINÁRIA no 

Cartório Distribuidor e Coordenadoria Administrativa desta Comarca de 

São José do Rio Claro — MT. Para tanto, convida desde já todos os 

serventuários, advogados, promotores, procuradores, autoridades civis, 

militares e o público em geral, para acompanhamento dos trabalhos desde 

a sua instalação, no dia e hora antes mencionados se assim o desejarem, 

até a sua finalização. Durante os serviços correicionais, que só serão 

suspensos por motivo de força maior ou interesse da Justiça, não 

ocorrerá qualquer tipo de interrupção do expediente das serventias, 

visando a verificação de todos os processos aptos para arquivamento, 

podendo os interessados fazer qualquer tipo de reclamação ao Juiz 

Corregedor, que permanecerá durante os trabalhos à disposição do 

público, desde que tenham razões plausíveis para apresentar, ou, ainda, 

proporem sugestões que venham contribuir para o aprimoramento dos 

órgãos judiciais. Para que ninguém possa alegar ignorância e garantir a 

intimação de todos os jurisdicionados, deve ser este divulgado pelos 

meios de comunicação em geral e fixado no quadro de avisos do Foro, 

remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e ao Colendo 

Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso. São José do Rio 

Claro-MT 05 de setembro de 2018. Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza 

de Direito

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000311-62.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

ROZELI ARAUJO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO PROCESSO: 1000311-62.2018.8.11.0033. 

AUTOR(A): ROZELI ARAUJO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO 

CLARO-MT Vistos. Sobre a certidão id n.º 15147093, diga a parte autora 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito. Em 

seguida, tornem-se o autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. São José do Rio Claro-MT, 10 de setembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63654 Nr: 951-53.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCENOR LUIZ ZILIOTTO, CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA, DANIELLI REDIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO 

DEMOCRATAS DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/O, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Tendo em vista a certidão de decurso de prazo às fls. 266, intimo a parte 

autora para que impulsione os autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54472 Nr: 308-66.2014.811.0033

 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: FÁBIO CARMONA TIRINTAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FERNANDA MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62298 Nr: 263-91.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA DE IGREJA - 

OAB:OAB/MT 25183, JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - 

OAB:15530

 Visto.

Ante os informes prestados às fls. 79 e 83 pela defesa do acusado, que 

informou que o réu foi liberado em 17/07/2018 em razão da decisão que 

revogou a sua prisão preventiva (fl. 76), determino seja providenciada a 

baixa de seu mandado de prisão.

Doutro norte, dando prosseguimento ao feito, determino seja o acusado 

citado pessoalmente para responder à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando as 

testemunhas pertinentes, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

396-A do Código de Processo Penal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15180 Nr: 325-83.2006.811.0033
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR, JOÃO ROBERTO ZILIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, Gabriela Cocco Busanello - OAB:9770/MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:MT nº 6.110-A, Sérgio Guaresi do 

Santo - OAB:MT nº 6.112-A

 Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fls. 315, intimo a parte 

autora para que impulsione os autos no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000448-44.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ MARQUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MARQUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1000448-44.2018.8.11.0033 REQUERENTE: INEZ MARQUES 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: ADRIANO MARQUES DO NASCIMENTO 

SENTENÇA Visto, Cuida-se de ação de interdição com de tutela de 

urgência para que seja nomeada curadora provisória proposta por Inez 

marques do Nascimento em face Adriano Marques do Nascimento, ambos 

suficientemente qualificados nos autos. Narra a petição inicial que a 

requerente é genitora do interditando, que é acometido por doença mental, 

retardo mental e esquizofrenia Hebefrênica, estando incapaz em definitivo 

para as atividades rotineiras, conforme laudo médico anexado nos autos. 

Decisão inaugural proferida em 02 de agosto do ano em curso, quando, 

então, restou deferida a liminar postulada, nomeando-se a autora como 

curadora provisória do interditando (id 14532340), oportunidade que 

restou determinada a realização de perícia. Compareceu a parte autora ao 

feito (id 15231831) desistindo do prosseguimento do presente feito. Arguiu 

que, obteve informações que Adriano Marques do Nascimento já é 

interditado. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. A desistência da causa é 

uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte 

adversária, caso esta tenha se integrado à lide. No caso dos autos 

despiciente a intimação da parte adversa, já que sequer tomou 

conhecimento da existência da presente ação. Assim, havendo 

desistência, nos termos julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, 

com esteio nas disposições do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em custas e despesas processuais porque a parte 

autora encontra-se protegida pela gratuidade da justiça. Pelo mesmo 

motivo, incabível a condenação da parte desistente em honorários 

advocatícios. Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. São José do Rio Claro – MT, 10 de 

setembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76037 Nr: 3777-18.2017.811.0033

 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: JOAREZ FOELLMER RAMBO, GLORIA ESTELA 

MENDONZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MICHEL BARBOZA 

SLEDER - OAB:89364 PR, ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - 

OAB:36441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7.967 OAB/MT

 Vistos em correição.

1. Em cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 

1003085-67.2018.8.11.0000 (fls. 369/370), que proveu parcialmente o 

recurso, determino a intimação da Requerida para que “se abstenha de 

enviar qualquer espécie de notificação à outras Cooperativas ou 

Empresas com objeto de impedir o depósito/pagamento da soja fornecida 

pelos agravantes, em razão do cumprimento da obrigação e extinção 

deste penhor baixado”.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE, via DJe, os patronos das partes da presente decisão, bem 

como para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54531 Nr: 373-61.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ, 

CARLOS EDUARDO GUAREZ, DIOGO WINIARSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ANTONIO 

CHIOCHETTA - OAB:72617

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, c/c artigos 513, 526, § 3º e 771, todos do 

Código de Processo Civil.Sem custas e despesas processuais e verba 

honorária.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e 

baixas 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 Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57848 Nr: 51-07.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS POLICARPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do réu, para que 

apresente memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80201 Nr: 1643-81.2018.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO RAIMUNDO MEDEIROS, R R MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça vindicado pelo 

Embargante, tendo em vista que, apesar de intimado (fl. 35) não 

comprovou sua incapacidade, limitando-se a alegar dificuldades 

financeiras, sem apresentar nenhum documento comprobatório, o que, 

notadamente não demonstra sua incapacidade de arcar com as custas 

processuais.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Intime-se a advogada do Embargante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as taxas e custas correspondentes à distribuição, sob pena 

de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).
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b) Decorrido o prazo ou recolhidas as custas e despesas processuais 

competentes e juntada a documentação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55227 Nr: 962-53.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA MARIA CESAR MEDEIROS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA BEATRIZ IWAKI SOARES 

DE MELLO - OAB:282.020, CORALDINO SANCHES VENDRAMINI - 

OAB:117.843

 1. INDEFIRO o pedido de fls. 217/218 [redesignação das audiências e a 

suspensão do cumprimento das cartas precatórias, ante a inversão da 

ordem de inquirição de testemunhas estabelecida pelo art. 212 do CPP], 

protocolado pela defesa em 31.08.2018.Primeiro, a inversão da ordem de 

oitiva de testemunhas de acusação e defesa não configura nulidade, 

notadamente, quando as inquirições são feitas por meio de carta 

precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal, situação 

dos autos.Segundo, compete à defesa indicar de forma clara o gravame 

advindo diretamente do ato que se pretenda declarar nulo, não sendo 

suficiente a alegação genérica do prejuízo, conforme postulado por meio 

da petição de fls. 217/218. (...) Lado outro, importa registrar que o 

Ministério Público, até a presente data, não manifestou sobre a não 

inquirição da testemunha arrolada na denúncia FABRÍCIA NOGUEIRA DE 

CAMARGO, conforme certidão de fls. 191 e termo de fl. 192, em que pese 

devidamente cientificado desde 30.07.2018, conforme fl. 206v, razão pela 

qual declaro preclusa a produção dessa prova pela acusação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-03.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO (ADVOGADO(A))

CLAUDENIR BRAGAGNOLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRAGA COSTA (ADVOGADO(A))

IGUI ? CUIABA INSDUSTRIA DE PISCINAS LTDA (REQUERIDO)

AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

AUTOS: 8010266-03.2015..8.11.0033 REQUERENTE: CLAUDENIR 

BAGNOLO REQUERIDO: AQUALIFE COMERCIO DE PISCINA LTDA e IGUI 

PISCINAS SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, 

formulada por CLAUDENIR BAGNOLO, em face de AQUALIFE COMERCIO 

DE PISCINA LTDA e IGUI PISCINAS. Sustenta a parte autora que em maio 

de 2014 adquiriu uma piscina da fabricante Igui Piscina junto a empresa 

Aqualife Comercio de Piscinas LTDA, destinada ao seu estabelecimento 

comercial Academia La Scalla. Relata que conforme contrato assinado 

com a requerida Aqualife Comércio de Piscinas foi estabelecido o prazo de 

30 (trinta) dias para a entrega da piscina instalada, com filtro e moto 

bomba compatível, iluminação de Led, todo encanamento necessário, casa 

de máquina Plus, quadro de comando programável e 3 pontos de 

hidromassagem. Alega que a piscina não foi instalada no prazo estipulado, 

e após a instalação apresentou diversos defeitos no funcionamento, tendo 

a requerida Aqualife Comercio de Piscina efetuado reparos, que lhe trouxe 

grandes transtornos, já que teve que quebrar toda a calçada em volta da 

piscina, além do custo dos serviços de escavação e caminhão muck. 

Postula ao final pela reparação por danos materiais no importe de R$ 

5.840,00 (cinco mil, oitocentos e quarenta reais), lucro cessante, já que 

teve que suspender as aulas de natação e hidroginástica por 90 (noventa) 

dias no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), bem como danos morais. 

A requerida Cuiabá Indústria de Piscinas LTDA apresentou contestação, 

sustentando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, e no mérito a 

ausência de vício ou defeito no produto (Id. 6607771). Inicialmente, passo 

a analisar a preliminar arguida pela requerida. - Ilegitimidade Passiva da 

requerida Cuiabá Industria de Piscinas LTDA. Aduz a requerida a sua 

ilegitimidade passiva, argumentando que o produto adquirido pelo autor 

não apresentou qualquer defeito de fabricação, e que todos os 

transtornos suportados pelo autor foram em razão da má instalação da 

piscina pela requerida Aqualife Comercio De Piscina LTDA. Pois bem. Em 

que pese à contratação ter sido realizada diretamente com a ré Aqualife 

Comercio de Piscina LTDA, não há dúvida de que a corré Cuiabá Indústria 

de Piscinas LTDA também deve integrar o pólo passivo da presente 

demanda, tendo em vista que cuida a primeira ré de franqueada da 

segunda. Note-se que, ao contrário do que alega a ré, suas atividades 

estão relacionadas à fabricação e à comercialização de piscina de fibra, 

sendo que as fraqueadas utilizam a marca, vendendo os produtos de sua 

linha, conforme se observa na nota fiscal de compra da piscina. Ademais, 

conforme relatado na contestação a ré Cuiabá Indústria de Piscinas LTDA, 

interviu nos fatos, acionando outra franqueada para prestar os reparos na 

piscina do autor. Assim, ambas são responsáveis pela contratação 

firmada, inclusive pela instalação do produto, uma vez que a venda de tal 

serviço também se faz em nome da marca da ré Cuiabá Industria de 

Piscinas LTDA. Destarte, afasto a preliminar arguida. - Necessidade da 

prova pericial Instada as partes a especificarem as provas a produzirem, 

a requerida Cuiabá Industria de Piscinas LTDA postula pela prova pericial. 

Não obstante os argumentos, verifico que a piscina foi instalada em 

novembro/2014, sendo que posteriormente foram feitos outros reparos, o 

que torna a perícia impraticável neste momento, diante do decurso do 

lapso temporal. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente 

procedente. Sustenta o autor que, conforme contrato assinado, a 

requerida Aqualife Comercio de Piscina Ltda deveria ter entregue a piscina 

instalada no prazo de 30 (trinta) dias, com filtro e moto bomba compatível, 

iluminação de Led, todo encanamento necessário, casa de máquina Plus, 

quadro de comando programável e 3 pontos de hidromassagem, todavia, 

demorou mais de cinco meses. Alega, ainda, que após a instalação, a 

piscina apresentou diversos defeitos no funcionamento, e para a 

requerida Aqualife Comercio de Piscina efetuar os reparos teve que ser 

quebrado toda a calçada em volta, além de arcar com custo dos serviços 

de escavação e caminhão muck, razão pela qual postula pela reparação 

por danos materiais no importe de R$ 5.840,00 (cinco mil, oitocentos e 

quarenta reais). No caso em tela, restou incontroverso que o autor 

adquiriu uma piscina junto a requerida Aqualife Comercio de Piscina LTDA, 

no valor de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), bem como que 

após a instalação, a piscina apresentou diversos defeitos, os quais foram 

sanados posteriormente pelas requeridas. A controversa cinge-se apenas 

quanto à reparação pelos danos morais, materiais e lucros cessantes 

suportados pelo autor. - Danos Materiais Postula o autor pela reparação 

por danos materiais no importe de R$ 5.840,00 (cinco mil, oitocentos e 

quarenta reais), pois para efetuar os reparos decorrentes da má 

instalação da piscina, teve que quebrar toda a calçada em volta, além de 

arcar com custos dos serviços de escavação e caminhão muck. O dano 

material é o dano certo, não hipotético que efetivamente sofreu a parte 

requerente em razão de fato praticado pela requerida. Analisando os 

autos, verifico que as partes firmaram Contrato Particular de Execução de 

Obras, nos seguintes termos: “Cláusula 2ª. Da execução da Obra 

Paragrafo 1º - da responsabilidade da contratada: A execução das obras 

será feita pela Contratado que obriga-se a executar a obra da piscina em 

30 dias e a fornecer os equipamento de acordo com os preços e serviços 

especificados na proposta que faz parte do presente instrumento. 

Paragrafo 2º. Da responsabilidade do contratante: Obriga-se a fornecer 

alimentação e estadia para os funcionários que foram fazer a instalação 

da piscina e a pagar as parcelas em dia como foi acordado neste 

documento. (...). Clausula 9º. Não será dada garantia ao contratante caso 

haja pendencia nos pagamentos, mesmo que seja serviço adicional que 

não esta relacionado neste contrato. Paragrafo 1º. – o contratado não se 

responsabiliza por danos causados a estrutura existentes próxima ao 

local de escavação. Paragrafo 3º. O contratado não se responsabiliza por 

danos causados por mão de obra terceirizada na instalação de piso 

cerâmico, limpeza com palha de aço, Bombril, ou solda em volta da piscina. 

Clausula 10º. A retirada de entulho ou bota fora, bem como a água que for 

necessária para enchimento da piscina e para a construção mesmo em 

aspectos e garantias é por conta do contratante. Terrenos com lençol 

freático terão um acréscimo de 10% sobre o valor do contrato da 

execução do dreno. O contratante fica responsável em deixa junto a casa 

de maquina um ponto de energia elétrica e um ponto de água para que seja 

feita a instalação da mesma. Consoante se observa no contrato, restou 

estabelecido pelas partes que a requerida não se responsabiliza pelos 
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danos causados a estrutura existente próxima ao local de escavação, 

bem como pelos danos causado por mão-de obra terceirizadas na 

instalação de piso cerâmico. Restou, estabelecido, ainda, que o autor se 

responsabiliza pela alimentação e estadia dos funcionários que foram 

fazer a instalação da piscina. Desta feita, tenho que as despesas 

suportadas pelo autor decorrente de alimentação e estadia dos 

funcionários das requeridas, referentes aos meses de outubro e 

novembro de 2014, são responsabilidade do próprio autor, conforme 

contrato acima transcrito. Da mesma forma, as despesas decorrentes da 

instalação do piso de cerâmica próximo à piscina, pois conforme se extrai 

do contrato firmado entre as partes, a parte requerida não se 

responsabiliza danos causados a estrutura existente próxima ao local de 

escavação. Ademais, verifico que o autor arcou com custos dos serviços 

de escavação no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e caminhão 

muck, no importe de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), as quais 

deverão serem restituídos ao autor. Assim, faz jus o autor a restituição 

pelos danos materiais suportados no importe de R$ 1.800,00 (um mil e 

oitocentos reais), acrescidos de correção monetários e juros de mora em 

1%, desde a data do desembolso. - Lucro Cessante Alega o autor que em 

decorrência da má prestação do serviço, não pode utilizar a piscina, tendo 

que suspender as aulas de natação de hidroginástica de 30 (trinta) 

alunos, por 90 (noventa) dias. Desse modo, postula pela reparação do 

montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Analisando os autos, verifico 

que o autor demonstrou a matricula de 30 (trinta) alunos nas aulas de 

natação e hidroginástica, as quais ficaram suspensas por 90 (noventa) 

dias, deixando o autor de lucrar nesse período. Desse modo, sendo a 

mensalidade de cada aluno no valor de R$ 100,00 (cem reais), valor este 

não impugnado especificamente pela requerida, devida a reparação por 

lucro cessante no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais). - Dano Moral O 

dano moral é conceituado como a agressão à dignidade humana, uma 

ofensa ao psíquico e moral do ser humano, de modo que, desse conceito 

conclui-se que não basta qualquer contrariedade para configurá-lo, pois é 

necessário que atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade da vítima. 

Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente 

o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a veracidade de 

suas alegações. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o transtorno suportado pelo autor 

primeiramente com a demora injustificável na instalação da piscina por 

prazo superior 5 (cinco) meses. Não se pode olvidar, ainda, todo o 

transtorno suportado pelo autor decorrente da má instalação da piscina 

pelas requeridas, que somente foi reparado após seis meses da primeira 

instalação. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral em tais 

casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e 

sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à 

requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, 

formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 6.000,00 (seiss mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de: 1 - Condenar parte requerida, Aqualife Comercio de Piscina LTDA e 

Cuiabá Indústria de Piscinas LTDA, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, 06/2014; 2 - Condenar parte requerida, Aqualife 

Comercio de Piscina LTDA e Cuiabá Indústria de Piscinas LTDA, ao 

pagamento de indenização pelos danos materiais no valor R$ 1.800,00 (um 

mil e oitocentos reais), acrescidos de correção monetários e juros de mora 

em 1%, desde a data do desembolso. 3 – Condenar parte requerida, 

Aqualife Comercio de Piscina LTDA e Cuiabá Indústria de Piscinas LTDA, 

ao pagamento de indenização por lucros cessantes, o valor de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de 

mora em 1% a partir da data em que a autora deixou de lucrar. Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
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custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de agosto 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22506 Nr: 2370-89.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO SALVIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVACIR DURIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Ante o teor da certidão encartada à fl. 73, determino seja a parte 

exequente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar o feito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22889 Nr: 133-48.2009.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA MILENA DE SOUSA FREITAS GIRALDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141/MT

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

OAB:36814/GO

 Visto.

Ante o teor da certidão encartada à fl. 194, determino seja a parte 

exequente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar o feito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61765 Nr: 2129-52.2017.811.0049

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

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

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Defiro o pedido formulado na inicial e determino o recolhimento das 

custas processuais ao final do processo.

II. Cite-se a parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias. (art. 910, do Novo Código de Processo Civil).

III. Certificado o não oferecimento de embargos, volvam-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61763 Nr: 2127-82.2017.811.0049

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

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

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Defiro o pedido formulado na inicial e determino o recolhimento das 

custas processuais ao final do processo.

II. Cite-se a parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias. (art. 910, do Novo Código de Processo Civil).

III. Certificado o não oferecimento de embargos, volvam-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61767 Nr: 2131-22.2017.811.0049

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

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

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Defiro o pedido formulado na inicial e determino o recolhimento das 

custas processuais ao final do processo.

II. Cite-se a parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias. (art. 910, do Novo Código de Processo Civil).

III. Certificado o não oferecimento de embargos, volvam-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61761 Nr: 2125-15.2017.811.0049

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

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

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Defiro o pedido formulado na inicial e determino o recolhimento das 

custas processuais ao final do processo.

II. Cite-se a parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias. (art. 910, do Novo Código de Processo Civil).

III. Certificado o não oferecimento de embargos, volvam-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61766 Nr: 2130-37.2017.811.0049

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

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

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Defiro o pedido formulado na inicial e determino o recolhimento das 

custas processuais ao final do processo.

II. Cite-se a parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias. (art. 910, do Novo Código de Processo Civil).

III. Certificado o não oferecimento de embargos, volvam-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61764 Nr: 2128-67.2017.811.0049

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

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

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Defiro o pedido formulado na inicial e determino o recolhimento das 

custas processuais ao final do processo.

II. Cite-se a parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias. (art. 910, do Novo Código de Processo Civil).

III. Certificado o não oferecimento de embargos, volvam-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61758 Nr: 2122-60.2017.811.0049

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

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

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Defiro o pedido formulado na inicial e determino o recolhimento das 

custas processuais ao final do processo.

II. Cite-se a parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias. (art. 910, do Novo Código de Processo Civil).

III. Certificado o não oferecimento de embargos, volvam-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61760 Nr: 2124-30.2017.811.0049

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

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

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Defiro o pedido formulado na inicial e determino o recolhimento das 

custas processuais ao final do processo.

II. Cite-se a parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias. (art. 910, do Novo Código de Processo Civil).

III. Certificado o não oferecimento de embargos, volvam-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62114 Nr: 2308-83.2017.811.0049

 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: NK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do Novo 

Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, ressalvando a possibilidade de revisão.

Determino o apensamento deste aos autos da separação consensual das 

partes.

Cite-se a parte requerida para, querendo, apresente contestação no prazo 

legal, advertindo que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor.

 Contestada a ação, intime-se a parte autora para que manifeste em 10 

(dez) dias.

 Após, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48200 Nr: 1920-88.2014.811.0049

 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: MPE, PJS, SJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA VIANA SALES - 

OAB:5.913-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Vistos.

 Considerando o lapso temporal transcorrido, oficie-se em caráter de 

urgência, o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Britânia/GO, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe o cumprimento da 

averbação solicitada às fls. 58.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 3348 Nr: 31-22.2002.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRON COSTA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 Vistos.

Considerando a petição da defesa técnica às fls. 156/157, abra-se vista 

ao Ministério Público para que manifeste-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59881 Nr: 1151-75.2017.811.0049

 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: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 Vistos.

Determino a realização do estudo psicossocial com as partes para 

investigar possível vínculo afetivo entre a menor Maria Eduarda da Silva, 

com o requerente Daniel Carlos da Silva, a ser realizado pela equipe 

multidisciplinar credenciada perante este juízo no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Com a juntada dos relatórios, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 19201 Nr: 2236-77.2009.811.0049

 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: JOSE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao (à) trabalhador (a) rural José Pereira da Silva com 

qualificação abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um 

salário-mínimo por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei 

n.º 8.213/1991 e art. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2°, da CF e Leis nº 
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4.090/1962 e nº 4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do 

requerimento administrativo ocorrido em 11/05/2016 - (fl. 126), com 

imediata implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia 

requerida, conforme regra do art. 487, caput, do CPC, tratando-se de 

verba de nítido cunho alimentar. Suma para implantação: José Pereira da 

Silva, brasileiro, solteiro, rurícola, RG n° 0962263, CPF n° 377.296.672-15, 

nascido em 13/10/1949, natural de Ponte Alta/TO, filho de Conceição 

Pereira de Araújo e Andreza Pereira da Silva, residente e domiciliado rua 

21 de abril, n° 150, bairro Inconfidentes, Vila Rica – MT; aposentadoria 

rural por idade; um salário-mínimo, com abono anual, a partir da citação em 

07/12/2009 (fl. 19-V). (...)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 2424-89.2017.811.0049

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO VALENTIM DE CARVALHO, VANDA PEREIRA 

MENEZES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA SODRÉ - 

OAB:6410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FULANO DE TAL, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO PROPOSTA POR ALBINO VALENTIM DE CARVALHO E 

VANDA PEREIRA MENEZES DE CARVALHO, EM DESFAVOR DO RÉU 

DESCONHECIDO OU INCERTO, QUALIFICADOS NA EXORDIAL.

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de ação de usucapião extraordinário, 

proposta por Albino Valentim de Carvalho e Vanda Pereira Menezes de 

Carvalho, em desfavor de réu desconhecido ou incerto, qualificados na 

exordial.Com a inicial foram juntados documentos às fls. 07/29.Os 

suplicantes alegam residirem e manterem a posse mansa e pacífica, de 

maneira contínua a mais de 17 (dezessete) anos na área de terreno rural, 

situada na Estrada Rural, S/N LPT – Placa do PT 80554 – Fazenda Aliança 

na cidade de Santa Terezinha/MT. Defendem que adquiriram a área 

usucapida através de uma compra realizada em 03.06.1996, pelo contrato 

de compra e venda com cláusula de permuta lavrado no Foro da Comarca 

de São Félix do Araguaia/MT.Ao final pugnaram pelo deferimento do 

benefício da assistência judiciaria gratuita e pela concessão do domínio útil 

do imóvel em questão.É o necessário.DECIDO.Recebo a 

inicial.Compulsando os autos e considerando os documentos juntados às 

fls. 31-v/35, DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.Considerando que, segundo a parte 

autora, aquele cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo é 

desconhecido ou incerto, cite-se este por edital bem como os confinantes, 

com prazo de 30 (trinta) dias, para contestarem a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, contendo as advertências legais (art. 259, inciso I do 

CPC).Intime-se por via postal, para que manifestem interesse na causa, os 

representantes da União, dos Estados e dos Municípios. Notifique-se o 

Ministério Público (art. 178 do CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 04 de maio de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55787 Nr: 998-50.2018.811.0035

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

Código: 55787

Espécie: Execução da Pena -> Execução Criminal ->Processo Criminal

 Data e horário: Quarta - feira, 22 de agosto de 2017, 11h:00min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato grosso

Promotora: Dr. Elton Oliveira Amaral

Reeducando: Edilson Lins

Advogado: Dr. Fernando César Passinato Amorim

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e 

dezoito (22.08.2018), às 11h00min, na Sala de Audiência da Comarca de 

Alto Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima 

mencionadas.

Aberta a palavra ao Ministério Público, este pugnou nos seguintes termos: 

“M.M Juiz pugno pela fixação das condições para cumprimento de pena 

em regime semiaberto”.

Dada a palavra ao advogado de defesa, este se manifestou nos seguintes 

temos: “M.M Juiz, requeiro prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

comprovante de endereço atualizado do reeducando”.

DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz deliberou:

“DECISÃO/OFÍCIO Nº 1748/18.

Considerando que o recuperando preencheu os requisitos objetivos e 

subjetivos para a progressão da pena, pelos termos do art. 112, caput da 

LEP, ficam estabelecidas as seguintes condições, para cumprimento da 

pena em regime semiaberto:

a) o recuperando DEVERÁ utilizar MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, 

atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as 

orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, 

programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada 

à SEJUDH.

 b) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de 

qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que 

outrem o faça;

 c) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de 

forma correta e zelar por sua integridade;

d) Manter o endereço atualizado em juízo;

 e) Comparecer ao Juízo mensalmente para justificar suas atividades;

f) Recolhimento domiciliar noturno das 20h00min às 05h00min;

g) Proibição de frequentar bares, boates e congêneres, bem como de 

ingerir bebidas alcóolicas e consumir drogas;

h) Não cometer crime;

i) Comprovar trabalho lícito no prazo de 45 (trinta) dias;

Oficie-se ao comando da Polícia Militar e da Polícia Civil para tomarem 

conhecimento de decisão e auxiliarem na fiscalização do cumprimento da 

pena.

O recuperando ficou bem cientificado acerca das condições e que o 

descumprimento dela pode implicar na regressão do regime ora imposto.

SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA E OFÍCIO NO QUE 

COUBER.
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No mais, DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de endereço 

atualizado do reeducando. Com a juntada de endereço, oficie-se a 

SEJUDH para inclusão da área de monitoramento eletrônico.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

Nada mais havendo consignar, por mim, Rayana Vichieti Rezende, 

assessora de gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_________________________________

 Dr. Elton Oliveira Amaral Dr. Fernando César Passinato Amorim

 Promotor de Justiça Advogado

______________________________

 Edilson Lins

 Reeducando

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 36665 Nr: 1928-10.2014.811.0035

 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: DEMILSON GOMES DA SILVA, ELIANA CAROLINA DE 

SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DAVID OLIVEIRA, NATALICIO 

SALVIANO DE OLIVEIRA, ADALTO PEREIRA DE OLIVEIRA

 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: Adelita Santana Santos - 

OAB:17.289/MT, VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - OAB:OAB/MT 

19.897, VANDIR APOLINÁRIO FILHO - OAB:6053, Vandir Apolinário 

Filho - OAB:6053-B/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica as contestações apresentadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33929 Nr: 24-52.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN FERREIRA LIMA LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 IMPULSIONO os autos à defesa, para que apreente as alegações finais, 

no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41400 Nr: 90-61.2016.811.0035

 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: Cristiana Viana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildomar Batista Lopes-ME

 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

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 90-61.2016.811.0035-Id-41400

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: Cristiana Viana da Silva

PARTE RÉ: Gildomar Batista Lopes-ME

CITANDO(A, S): Gildomar Batista Lopes-me, CNPJ: 26737361000109, 

brasileiro(a), Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, S/n Qd. 62 

Lote 02, Bairro: Centro, Cidade: Paranaiguara-GO, por seu representante 

Gildomar Batista Lopes

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/01/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com 

pedido de antecipação de tutela proposta por CRISTIANA VIANA DA 

SILVA, em face do GILDOMAR BATISTA LOPES ME, ambos qualificados 

nos autos. Aduz a autora que foi surpreendida pela informação de que 

seu nome estava restrito em órgãos de proteção ao crédito, em razão de 

suposto débito com a requerida. Destacou a requerente que nunca 

efetuou nenhum tipo de negociação com a requerida, de modo que o 

débito a ela imputada é indevido. Ao final pugnou pelo deferimento do 

pedido liminar para proceda imediatamente à exclusão do nome da 

Requerente dos cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC), bem como 

a anulação dos efeitos do protesto oriundo da dívida. No mérito requereu a 

procedência do pedido, declarando a inexistência do débito e a 

indenização por danos morais.Foi determinado que a autora comprovasse 

a sua hipossuficiência A requerente juntou aos autos comprovante de sua 

hipossuficiência, a autora alega que a origem da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes é ilícita, haja vista que jamais efetuou qualquer 

tipo de negociação com a requerida.Comprovada nos autos a 

verossimilhança do direito alegado com os documentos emitidos pelos 

cadastros de proteção ao crédito, que confirmam a negativação do nome 

da autora promovida pela requerida, o que corrobora com as alegações da 

requerente, reafirmando o fumus boni iuris.Outrossim, no caso em tela, o 

requerente pleiteia antecipadamente apenas que seja determinada a 

exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, o que, a princípio, 

não prejudicaria o direito da requerida, ainda que comprovada a legalidade 

do débito ao final do processo, já que, em sendo o caso, fica garantida a 

reversibilidade da medida.O perigo de dano reside na própria natureza do 

direito vindicado, pois a inscrição do nome do devedor nos cadastros de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito gera indiscutível abalo de 

crédito, comprometendo a capacidade de compra da grande maioria dos 

brasileiros.Nesse contexto, é adequado, enquanto se discute judicialmente 

a existência ou não da responsabilidade pelo débito, que a parte autora 

não permaneça com o seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, 

tendo em vista os prejuízos que a medida pode ensejar, privando-a do 

acesso ao crédito em geral.Foi concedida a MEDIDA LIMINAR pleiteada, 

determinando a imediata exclusão do nome da parte autora, CRISTIANA 

VIANA DA SILVA, do SPC e SERASA, bem como a retirada dos dados 

dessa de cartórios de protesto de títulos, em especial o 2º Serviço Notarial 

e Registral de Alto Garças-MT, referente ao débito em discussão no valor 

de R$ 120,00 (cento e vinte reais), número do título 104/01, sob pena de 

multa fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir do 

descumprimento da mesma, sendo esta revertida em favor da parte 

autora, consoante artigo 497 e seguintes do NCPC, bem como determinada 

a citação do requerido, para no prazo legal responder a ação, após 

frustradas todas as tentativas de localização foi determinada a citação 

editalícia.

DESPACHO: Vistos etc.Ref.33: Defiro. Cite-se o requerido por edital.Às 

providências.Lener Leopoldo da Silva CoelhoJuiz de Direito

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 10 de setembro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41412 Nr: 97-53.2016.811.0035

 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: JMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGS

 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

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 97-53.2016.811.0035-ID-41412

ESPÉCIE: 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: Jessika Marques Pereira

PARTE RÉ: MIQUÉIAS GESSIEL SILVA

CITANDO(A, S): Miquéias Gessiel Silva Filiação: Aldemir da Silva e Maria 

Vandilma Bezerra da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua 

Corruíras, Nº 1790, Bairro: Jardim Gramado, Cidade: São Gabriel do 

Oeste-MS, atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/01/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 4.020,00

FINALIDADE: PROCEDER A CITAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se da Ação de alimentos proposta por 

AGATHA PIETRA MARQUES SILVA, menor impúbere, nascida em 20 de 

agosto de 2010, representada por sua genitora, JESSICA MARQUES 

PEREIRA, brasileira, convivente, do lar, portadora do RG nº2253881-8 

SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 041.503.881-21, residente e domiciliada 

na Rua 3, nº12, Qd. 22, Bairro Mangueira, Alto Garças – MT, em face de 

MIQUÉIAS GESSIEL SILVA, brasileiro, podendo ser encontrado na Rua 

Corruíras, nº 1790, Jardim Gramado, São Gabriel do Oeste –MS, telefone 

(67) 9802-3056, A genitora das REQUERENTES teve um relacionamento 

com o REQUERIDO MIQUÉRIAS GESSIEL SILVA e dessa união adveio a 

filha AGATHA PIETRA MARQUES SILVA, menor impúbere, nascida em 20 

de agosto de 2010.O REQUERIDO não vem contribuindo com nenhum valor 

para a manutenção de sua filha. A representante da REQUERENTE não 

consegue manter sozinha as despesas para a subsistência d a menor. 

Assim, por terem os pais a obrigação conjunta de assistir seus filhos, 

mister se faz que se estabeleça alimento para a Requerente, pois 

demanda de constantes gastos com alimentação, mor adia, vestuário, 

medicamentos, além de outras despesas.Foi determinada a citação do 

requerido, bem como a intimação da decisão que deferiu os alimentos 

provisórios em 30% do salário mínimo, porém restaram infrutíferas todas 

as tentativas de citação e intimação pessoal, razão pela qual foi 

determinada a citação editalícia, para responder a ação, no prazo legal.

DESPACHO: Vistos etc.Cumpra-se integralmente o pedido de Ref.48 . 

Expedindo o Edital de Citação.Às providências. Cumpra-se.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 10 de setembro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 35770 Nr: 1471-75.2014.811.0035

 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: ALESSANDRA CANDIDA RIBEIRO, ARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON GOUVEIA LARA

 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

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1471-75.2014.811.0035-ID-35770

ESPÉCIE: 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: ALESSANDRA CANDIDA RIBEIRO e ALEXIA RIBEIRO 

LARA

PARTE RÉ: CLEITON GOUVEIA LARA

CITANDO(A, S): Cleiton Gouveia Lara Filiação: Tolentino Pinto de Lara e 

Maria Gouveia Lara, data de nascimento: 25/07/1971, brasileiro(a), natural 

de Alto araguaia-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Melissa, N. 26, Bairro: 

Caranda Bosque ii, Cidade: Campo Grande-MS, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/09/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 4.344,00

FINALIDADE: PROCEDER A CITAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se da Ação de alimentos proposta por ALEXIA 

RIBEIRO LARA, menor

impúbere, representada por sua genitora, ALESSANDRA CANDIDA 

RIBEIRO, brasileira, solteira, atendente, portadora do RG nº 1492384-0, 

inscrita no CPF sob o n. 985.413.901-87 , residente e domiciliada na 

Avenida Jaciara, s/n, bairro Novo horizonte, Alto Garças – MT, em face de 

CLEITON GOUVEIA LARA, brasileiro, solteiro, podendo ser encontrado no 

endereço de sua mãe Maria Gouveia Lara: Rua Melissa, n. 26, Bairro 

Caranda Bosque II, Campo Grande – MS, CEP 79032-181, A genitora do 

REQUERENTE teve uma união com o REQUERIDO CLEITON GOUVEIA 

LARA e dessa união adveio a filha ALEXIA RIBEIRO LARA. O REQUERIDO 

não vem contribuindo com nenhum valor para a manutenção de sua filha. 

A representante do REQUERENTE não consegue manter sozinha as 

despesas para a subsistência do menor. Assim, por terem os pais a 

obrigação conjunta de assistir seu filho, mister se faz que se estabeleça 

alimento para o Requerente, pois demanda de constantes gastos com 

alimentação, moradia, vestuário, medicamentos, além de outras 

despesas..Foi determinada a citação do requerido, bem como a intimação 

da decisão que deferiu os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, 

porém restaram infrutíferas todas as tentativas de citação e intimação 

pessoal, razão pela qual foi determinada a citação editalícia, para 

responder a ação, no prazo legal.

DESPACHO: DESPACHOVistos etc.DETERMINO a citação do requerido 

CLEITON GOUVEIA LARA por edital.Cumpra-se.JUIZ DE DIREITOLENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 10 de setembro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 46839 Nr: 451-44.2017.811.0035

 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: AMAR, EVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGL

 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
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JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 451-44.2017.811.0035-ID-46839

ESPÉCIE: 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: ANTONIA MARCIA ASSUNÇÃO RODRIGUES e EMILLY 

VITÓRIA ASSUNÇÃO

PARTE RÉ: TACIANO GOMES LIMA

CITANDO(A, S):

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 5.280,00

FINALIDADE: PROCEDER A CITAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se da Ação de investigação de paternidade 

cumulada com ação de alimentos proposta por EMILLY VITÓRIA 

ASSUNÇÃO, menor impúbere nascida em 23/09/2013, representada pela 

sua genitora ANTONIA MARCIA ASSUNÇÃO RODRIGUES, brasileira, 

portadora da cédula de identidade Rg n.º 044662392012-1 SSP/MA e do 

CPF 068.357.923-10, residente e domiciliada na Rua 04, casa 14, Bairro 

Mangueira, Alto Garças-MT, em face de TACIANO GOMES LIMA, alega a 

genitora da REQUERENTE, ANTONIA MARCIA ASSUNÇÃO RODRIGUES, 

que teve um breve relacionamento com o REQUERIDO, TACIANO GOMES 

LIMA, advindo dessa relação, a filha menor EMILLY VITÓRIA ASSUNÇÃO. 

A autora procurou o requerido para que pudesse providenciar o 

reconhecimento da filha, ante a recusa do mesmo, acabou registrando a 

criança, deixando vago no assento de nascimento da menor, o campo 

relativo ao genitor Após registrar a menor, a genitora procurou novamente 

o REQUERIDO, TACIANO GOMES LIMA, com o intuito de realizar o 

reconhecimento da paternidade da menor EMILLY VITÓRIA ASSUNÇÃO. 

Assim, como condição para realizar o reconhecimento da paternidade o 

REQUERIDO exigiu a realização do exame de DNA. Com efeito, as partes 

se submeteram a realização do exame de DNA, e conforme o resultado, a 

paternidade do REQUERIDO TACIANO GOMES LIMA em relação a menor 

EMILLY VITÓRIA ASSUNÇÃO, foi confirmada e atestada com 99,99% 

(noventa e nove virgula noventa e nove por cento) de certeza. O 

REQUERIDO vem contribuindo com a quantia de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), quando lhe convém, sendo que até a presente data não 

procedeu o reconhecimento da paternidade bem com não realizou nenhum 

acordo formal a fim de estipular os alimentos em favor de sua filha. Seja, 

ao final, razão pela qual a autora requer a fixação dos os alimentos na 

quantia equivalente a equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por centos) das despesas 

eventuais, a qual, bem como, o reconhecimento do vínculo filial entre a 

Autora e o Réu, determinando-se ao Cartório Registrante do requerente, 

que inscreva, no respectivo assento, ser ela filha de TACIANO GOMES 

LIMA, devendo ser averbado também o nome dos avós paternos.

DESPACHO: Vistos etc.Cite-se o requerido por edital.Às 

providências.Lener Leopoldo da Silva CoelhoJuiz de Direito.

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 10 de setembro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 50739 Nr: 2452-02.2017.811.0035

 AÇÃO: Nomeação de Advogado->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Teodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao advogado Dr. MOISÉS 

BARBOSA DE QUEIROZ – OAB/MT n.º 11.759, para que manifeste-se 

acerca da nomeação nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40798 Nr: 1561-49.2015.811.0035

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

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

 PARTE AUTORA: Thiago Paulino Soares Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIELMA RESENDE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 Sentença

Vistos em correição.

Verifico que o objeto da presente ação foi transacionado nos autos 

1560-64.2015.811.0035, código 40797. Assim, tratando-se de partes 

capazes, bem como devidamente acompanhadas pelos seus advogados, 

estando de acordo o MPE, homologo por sentença o acordo celebrado 

para que surta os efeitos legais. Extingo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC. Extraia-se cópia da 

sentença proferida nos autos 40797 e juntem-se nestes. Publique-se. As 

partes foram intimadas em audiência, bem como DPE e MPE. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45936 Nr: 137-87.2018.811.0092

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Pereira Vasconcelos, Carlos Alberto M. F. Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Luiz Flumian, Jane Margaret Droppa 

Flumian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CHAVES DE MORAIS - 

OAB:4915, Lucas Prado de Morais - OAB:39.433, LUCAS PRADO DE 

MORAIS - OAB:39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16579/GO

 Trata-se de Carta Precatória oriunda da Comarca de Mineiros/GO com a 

finalidade de avaliação de um imóvel rural localizado neste município. Foi 

determinada a expedição de mandado de avaliação do bem, cujo laudo foi 

impugnado pelos executados. Os exequentes, por sua vez, concordaram 

com a avaliação. É o relatório. DECIDO. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o 

pedido de nova avaliação do bem e, por consequência, HOMOLOGO o 

Laudo apresentado pelo Oficial de Justiça. Intimem-se as partes. 

Aguarde-se o prazo recursal. Após, cumprida a finalidade da precatória, 

devolva-se à origem.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33020 Nr: 644-92.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanildo Sergio Dutra, Roseli Morete Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meplastic Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Fazenaro - 

OAB:189.456/SP, José Antonio Franzin - OAB:87.571/SP

 Destarte, entendo que o presente caso, importaria em julgamento sem 
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resolução de mérito por abandono da causa, de acordo com o art. 485, III 

do Código de Processo Civil. No entanto, observo que no presente caso, 

ouve apresentação de contestação pelo requerido às fls. 87/110, 

tornando imprescindível o requerimento do mesmo para a extinção do feito 

conforme art. 485, § 6º, bem como pela Súmula 240 do STJ, haja vista que 

o mesmo também têm interesse na composição do litígio.Assim prevê o 

Código de Processo Civil no art. 485, §6º: “§ 6o Oferecida à contestação, 

a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de 

requerimento do réu”.Nesse sentido, trago a baila, jurisprudência de nosso 

tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DUAS 

INTIMAÇÕES VIA DJE E UMA PESSOAL – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO 

NO ART. 485, §1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO POR ABANDONO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 240 DO STJ 

ATENDIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- O Juízo a quo atendeu as 

disposições do art. 485, §1º, pois, mesmo intimado via DJE e 

posteriormente pessoalmente, o apelante não se manifestou nos autos, o 

que autoriza a extinção do feito pelo abandono.2- A Súmula 240 do STJ, 

que determina que “A extinção do processo, por abandono da causa pelo 

autor, depende de requerimento do réu”, foi devidamente atendida, pois a 

parte apelada peticionou nos autos antes da sentença requerendo a 

extinção do feito por abandono.(Ap 15785/2018, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018). (grifei) Diante 

disso, INTIME-SE o requerido para se manifestar no prazo de 10 dias, com 

fundamento no artigo 485 § 6º, do Código de Processo Civil.Após, 

transcorrido o prazo, certifique e volte concluso. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32966 Nr: 569-53.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saul Ferreira Cardoso, Aparecida da Costa Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624, José Valnir Texeira - OAB:3624/MT

 Vistos,

Intime-se as partes para, no prazo de 05 dias, se manifestarem quanto ao 

eventual interesse de acordo no presente feito, após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32860 Nr: 485-52.2006.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getulino Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA 

- OAB:12971

 Processo nº: 485-52.2006.811.0084.

Código: 32860.

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público para a apuração 

do crime de homicídio supostamente praticado por Getulio Ferreira da 

Silva, enquanto estava no destacamento da Polícia Militar.

Entre um ato e outro, o Ministério Público manifestou-se às fls. 252/253, 

pela transferência dos autos para a Vara Militar de Cuiabá, a fim de ser 

apurado os cometimentos dos fatos narrados na inicial.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, entendo que o pleito Ministerial referente ao 

encaminhamento do presente processo à Vara Militar de Cuiabá merece 

ser acolhido, visto que a persecução criminal almejada nestes autos é com 

relação à conduta supostamente praticada por Policial Militar em serviço, 

tipificando como crime militar segundo o artigo 9º do Decreto-Lei nº 1.001, 

de 21 de outubro de 1969, com redação dada pela Lei nº 13.491/17, 

vejamos:

“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

[...]

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, 

quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

[...]

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à 

administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou 

assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de 

natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à 

administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; 

(Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da 

reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o 

patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;

[...]”

Ante ao exposto, acolho o pedido Ministerial e declino da competência 

para processar e julgar a presente ação e, DETERMINO o encaminhamento 

dos autos à Vara Criminal de Cuiabá/MT, com as nossas homenagens, 

baixas e anotações de estilo.

Deixo de analisar o pedido da defesa de fls. 254/255, visto a 

incompetência deste Juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 27 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32771 Nr: 400-66.2006.811.0084

 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: Marilia Da Riva Sousa Pinto, Mônica Souza Pinto, Cibele 

Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Aparecido Garcia, Maria Alice 

Barbosa Garcia

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Nivaldo Naspolini - 

OAB:MT 3207 - B

 Processo nº: 400-66.2006.811.0084.

Código: 32771.

Vistos.

Intime-se a parte autora para informar os termos do acordo realizado entre 

as partes com relação ás custas e honorários advocatícios, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Posteriormente, certifique-se e intime-se a parte requerida para manifestar 

sobre a realização do acordo no mesmo prazo de 15 (quinze) dias.

Após tudo cumprido e certificado, façam os autos conclusos para 

eventual homologação.

Ás providências.

Apiacás-MT, 27 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45194 Nr: 551-22.2012.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Marcelo Maoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Brazil da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:8358-B, Eron da Silva Lemes Junior - OAB:16.101/MT, 

Fernando Luis Veríssimo - OAB:14.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 
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MÉRITO, tendo em vista a ocorrência da prescrição nos termos do art. 59, 

da Lei 7.357/85, com suporte no art. 487, II, do NCPC.Com base no 

princípio da sucumbência, CONDENO o embargante ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

esses em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos artigo 

85, § 2º, do CPC/2015.Custas pela parte requerente, as quais já foram 

recolhidas as fls. 17.Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Apiacás-MT, 27 de junho de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46692 Nr: 365-28.2014.811.0084

 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: Eulina Aparecida Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46692.

Vistos.

Considerando que este Magistrado Substituto jurisdiciona na Comarca de 

Apiacás/MT e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta/MT, verifico a necessidade de readequar a pauta de audiência, 

anteriormente designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 26/10/2018 as 09:30hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56585 Nr: 1354-92.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVP, TGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , INTIME-SE a requerente pra que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE 

a inicial no sentido de corrigir o polo passivo da ação, conforme o art. 

1.635, do CC c/c 72 CPC, sob pena de indeferimento da exordial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.Após o transcurso do prazo, 

com ou sem emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS.Cumpra-se, expedindo o necessário.Apiacás-MT, 10 de 

setembro de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54334 Nr: 63-57.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GSDS, DdSdR, DdSdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14.430-A/MT

 JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para conceder a GUARDA 

DEFINITIVA dos menores Davi de Sousa dos Reis e Daniel de Sousa dos 

Reis á sua genitora Gabriela Santos de Sousa, para todos os fins e efeitos 

de direito, bem como, CONFIRMO a liminar em relação aos alimentos, 

convertendo os alimentos provisórios em definitivos, CONDENANDO o 

requerido Wedcley Melo dos Reis a pagar, mensalmente, a título de 

alimentos definitivos em favor dos menores supramencionados, no valor 

equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, a partir 

da citação válida, mediante conta bancária a ser informado pela 

representante legal dos menores.Em consequência, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. CONDENO o requerido ao pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados 

em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC.Diante da 

nomeação da Dra. Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi – OAB/MT 

4931 para patrocinar a defesa da requerente, arbitro honorários 

advocatícios em 04 (quatro) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT, 

devendo a Secretaria da Vara expedir a competente certidão.Após o 

trânsito em julgado, EXEPÇA-SE o competente Termo de Guarda e 

Responsabilidade em favor da requerente, em caráter definitivo, 

constando expressamente as advertências dos artigos 33 e 35 do 

ECA.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado está decisão e, 

observadas as formalidades legais, arquive-se o processo, com as 

anotações e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Apiacás-MT, 06 de setembro de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54980 Nr: 469-78.2018.811.0084

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ENRIQUE FERREIRA DE MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO PONTE DE ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código: 54980.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro apresentados por Paulo Enrique 

Ferreira de Melo contra Estado de Mato Grosso visando à retirada da 

restrição judicial que pesa sobre uma motocicleta de propriedade do 

embargante, penhora esta constituída nos autos da execução fiscal nº. 

590-82.2013.811.0084 – Código Apolo 45868.

É o relato do necessário.

Decido.

Assim, recebo-os, para discussão, devendo o presente feito ser apenso à 

execução de n° 590-82.2013.811.0084 – Código Apolo 45868.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do CPC/2015

Quanto a liminar, vejo que os documentos que instruem a petição inicial, o 

autor demonstrou a sua qualidade de terceiro, bem como de possuidor 

e/ou proprietário de boa-fé da motocicleta, assim, a argumentação 

apresentada com a inicial impõe o deferimento da liminar pleiteada sob 

pena do embargante sofrer danos de difícil reparação no caso da tutela 

jurisdicional pleiteada ser concedida somente na sentença.

Consoante documento juntados aos autos, vejo que até o presente 

momento, perante o DETRAN-MT, o veículo encontra-se no nome do 

executado, no entanto, os documentos juntados com a peça vestibular 

são suficientes para, em cognição sumária e superficial, se reconhecer a 

verossimilhança de suas alegações no sentido de que o veículo objeto da 

constrição foi devidamente comunicado ao DETRAN antes da constrição, e 

antes mesmo antes do protocolo da ação de execução que deu em 

11/10/2013.

 Logo, é o caso de deferimento da medida liminar, entendendo, neste 

momento e sem prejuízo de ulterior modificação deste entendimento, 

desnecessária a prestação de caução.

Assim, DEFIRO a liminar pleiteada, para levantamento das constrições, até 

decisão final neste feito.

CITE-SE a parte embargada para, querendo, contestar a inicial, no prazo 

de quinze (15) dias, conforme o art. 679 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46465 Nr: 133-16.2014.811.0084

 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: Iraci de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que este Magistrado Substituto jurisdiciona na Comarca de 

Apiacás/MT e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta/MT, verifico a necessidade de readequar a pauta de audiência, 

anteriormente designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 26/10/2018 as 09:45hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

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

 Cod. Proc.: 56377 Nr: 1244-93.2018.811.0084

 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: GDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO ANDRE RAMIRO, Cpf: 

64179290944, Filiação: Florentina Hortega e Paulino Ramiro, data de 

nascimento: 14/08/1960, natural de Ourinhos-SP, casado, 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.

 Despacho/Decisão: Processo nº: 1244-93.2018.811.0084.Código: 

56377.Vistos.RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que preenche 

os requisitos legais (art. 14 do CPC).Processa-se o presente feito em 

SEGREDO DE JUSTIÇA (art. 198, inciso II, do CPC).DEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da 

parte requerente de que não possui recursos suficientes para arcar com 

as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC.DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação uma vez que a 

parte requerida encontra-se em local incerto e desconhecido.CITE-SE o 

requerido via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 256, 

inciso II, do CPC, para apresentar resposta, consignando-se as 

advertências legais.Certificado o decurso de prazo do edital, bem como o 

lapso temporal para oferecimento de contestação, e não havendo 

manifestação nos autos, nomeio um dos advogados militantes nesta 

Comarca de Apiacás/MT para atuar como curador especial do requerido, 

na forma do art. 72, inciso II, do CPC, devendo a Secretaria do Juízo 

providenciar as comunicações necessárias e intimar o causídico nomeado 

a apresentar resposta no prazo legal.Com a resposta, tomem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Apiacás-MT, 30 de agosto 

de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz 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, Mariana Homann 

Moraes da Luz, digitei.

Apiacás, 10 de setembro de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

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

 Cod. Proc.: 54317 Nr: 49-73.2018.811.0084

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO MILTON RODRIGUES FONSECA, 

Cpf: 60322065305, Rg: 036266612008-7, Filiação: Jocelita Rodrigues da 

Silva e Antonio Dias Fonseca, data de nascimento: 10/03/1990, 

brasileiro(a), natural de Passagem Franca-MA, solteiro, garimpeiro, 

Telefone 66 98416-3367. 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: Cuida-se de pedido de aplicação de medidas protetivas 

em favor de CAROLAINE CORREIA DE BRITO, alega a vítima dos crimes de 

lesão corporal e ameaça praticado em situação de violência doméstica por 

ANTONIO MILTON RODRIGO FONSECA.

Despacho: Processo nº: 49-73.2018.811.0084.Código: 54317.Vistos, em 

campanha pela justiça paz em casa.Compulsando os autos verifico que as 

medidas protetivas foram deferidas a vítima em 15/01/2018, conforme á 

Ref.04. Diante disso, INTIME-SE a vítima para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste o interesse sobre a manutenção das medidas concedidas, 

sob pena de revogação e arquivamento.Considerando que esta Comarca 

só dispõe de um Oficial de Justiça para o cumprimento de atos, no entanto, 

este feito possui prioridade de tramitação. Assim, advirto ao Sr. Oficial de 

justiça a urgência quanto ao cumprimento do mandado de intimação da 

vítima.Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA caso for necessário.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Apiacás-MT, 23 de agosto de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz 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, Mariana Homann 

Moraes da Luz, digitei.

Apiacás, 04 de setembro de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 1702-59.2015.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Martins Pereira, Francinildo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697, Everaldo Batista Figueirra Junior - OAB:11988, 

GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:MT/ 15959

 Intimação da defesa do réu Cristiano Martins Pereira para que apresente, 

no prazo de 08 (oito) dias, contrarrazões ao recurso interposto pelo 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102371 Nr: 2480-24.2018.811.0038

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sandra Correa Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonidas Camilo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 Intimação do douto advogado Airton de Almeida Marques, para, 

manifestar nos autos no prazo de (03) três dias, conforme r. determinação 

judicial de ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57712 Nr: 1874-35.2014.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzeli Sergio

 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 -.P. I. Cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-72.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000040-72.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes MARIA APARECIDA 

RODRIGUES SILVA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas 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 – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 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”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-72.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000040-72.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes MARIA APARECIDA 

RODRIGUES SILVA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas 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 – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 
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CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 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”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-06.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GERCINO BENTO IZIDORIO (REQUERENTE)

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 ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000165-06.2018.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 10.334,20; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO 

PREÇO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: GERCINO BENTO 

IZIDORIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. O presente mandado, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, PARTE REQUERIDA, 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: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/10/2018 Hora: 17h30 (MT) 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 

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. ARAPUTANGA - MT, 11 de 

setembro de 2018 Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO 

JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. 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

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65841 Nr: 483-42.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO NETO ALMEIDA DE ANDRADE, 

RUDINEY BRUNO ROSKOSKI

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

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção a certidão do Sr. Meirinho às fl. 63 e petição de fl. 81, 

Impulsiono o presente feito a fim de Intimar o Autor para providenciar a 

“complementação” dos valores recolhidos a título de diligência do Oficial de 

Justiça.

Saliente que junto ao Sítio Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso é possível retirar guia de pagamento para o sobredito ato, 

atribuindo o valor exata solicitado, no campo “COMPLEMENTAÇÃO” DE 

DILIGÊNCIA, conforme link abaixo informado:

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48619 Nr: 1117-43.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Nogueira Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARCHÂNGELO RIGONATTO 

ZANUTTO - OAB:19129/O

 Impulsiono os presentes autos para intimar da nomeação o Defensor 

dativo do Réu, Dr° Archângelo Rigonatto Zanutto, OAB n° 19.129, 

conforme despacho de fl. 80, para querendo, apresentar resposta à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da decisão 

de fl.64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64520 Nr: 4810-64.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARCHÂNGELO RIGONATTO 

ZANUTTO - OAB:19129/O

 Impulsiono os presentes autos para intimar da nomeação o Defensor 

dativo do Réu, Dr° Archângelo Rigonatto Zanutto – OAB 19.129 , conforme 

despacho de fl. 67, para querendo, apresentar resposta à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da decisão de fl. 55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60386 Nr: 2563-13.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Vinicius Santana de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARCHÂNGELO RIGONATTO 

ZANUTTO - OAB:19129/O

 Impulsiono os presentes autos para intimar da nomeação o Defensor 

dativo do Réu, Dr° Archângelo Rigonatto Zanutto - OAB n° 19.129, 

conforme despacho de fl. 50, para querendo, apresentar resposta à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da decisão 

de fl. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64074 Nr: 4622-71.2017.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: Antonio Moacir Barbero Herrero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Washington Luiz de 

Souza Lopes, JUNIOR ANTONIO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos..2. Acerca do pedido de desistência em face dos requeridos 

ALCENDINO GUERINO GOMES e WASHINGTON LUIZ DE SOUZA LOPES 

entendo que o direito assiste ao requerente, notadamente quando o pedido 

foi efetuado antes da citação válida de qualquer um dos 

demandados.Frise-se que deste juízo não foge a jurisprudência, senão 

vejamos:TJMT - 0012150-68.2016.8.11.0002 - 142813/2017APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU – EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Protocolado o pedido de desistência antes da 

efetivação da citação do réu, ainda que este tenha integrado à lide e 

apresentado defesa, injusta se mostra a condenação do autor ao 

pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 142813/2017, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018)Portanto, DEFIRO o pedido de 

desistência, DETERMINANDO CONSEQUENTE RETIFICAÇÃO DO POLO 

PASSIVO.3. CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judicial eventual decurso de 

prazo para apresentação de contestação por parte do requerido JUNIOR 

ANTÔNIO MARCIANO.4. Sendo positivo, isto é, não tendo o referido 

demandado apresentado contestação no prazo legal, desde já, DECRETO 

a sua revelia nos moldes do art. 344 do CPC.5. Neste caso, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias especifique as provas 

que pretende produzir em audiência, justificando a sua pertinência ou, se 

for o caso, opte pelo julgamento antecipado da lide.6. Cumpridas estas 

determinações, TORNEM os autos conclusos para deliberações.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69934 Nr: 2456-32.2018.811.0026

 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: MMDS, AMMdS, AVMdSSdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCBS, TSDN

 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, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora via DJE/MT, 

por meio de seu procurador legalmente constituído da audiência designada 

para o dia 28 de Setembro de 2018, às 13h, a realizar-se no CEJUSC da 

Comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50848 Nr: 153-16.2016.811.0026

 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: ARdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14167, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Beato de Micheli - 

OAB:22099/O, Rodolfo Cesar Vasconcellos Moreira - OAB:8719

 VISTOS.Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE 

GUARDA COMPARTILHADA, ajuizada por ANDERSON ROELLA DE 

OLIVEIRA em fave de LEONARDO BIATO DE OLIVEIRA e DANIELE BIATO 

DE OLIVEIRA, menores, representados por sua genitora Sra. TÂNIA 

APARECIDA BIATO, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

descritos na inicial.Entrementes, foi certificado pelo Sr. Meirinho que 

atualmente TANIA APARECIDA BEATO reside no Residencial Saint Joseth, 

Casa-56, Bairro Vale dos Lírios ou Ribeirão do Lipa, CEP 78048-150, na 

cidade de Cuiabá-MT – pág. 101Insta a se manifestar, o Ministério Público 

pugnou pela remessa do feito ao juízo da Comarca de Cuiabá/MT – págs. 

296/297. É o relatório. Fundamento e Decido. Pois bem. Extrai-se dos autos 

que os menores Leonardo Biato de Oliveira e Daniele Biato de Oliveira, 

atualmente, estão residindo com sua genitora na cidade de Cuiabá/MT, e 

diante da necessidade de regularizar a situação das crianças, DETERMINO 

o envio dos autos para continuidade, no endereço indicado, garantindo a 

celeridade e processamento em busca do cumprimento perante 

Magistrado que terá melhores condições de analisá-lo e instruí-lo. Assim, 

prioriza-se os interesses das partes, conforme precedente do Superior 

Tribunal de Justiça, quando nas ações de guarda e curatela, caso dos 

autos, in verbis(...) .Isso posto e o que mais consta nos autos do 

processo, DECLINO A COMPETÊNCIA para a Comarca de Cuiabá/MT, 

devendo os autos serem para lá remetidos, com as cautelas e baixas 

necessárias.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66000 Nr: 2028-03.2017.811.0053

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/O

 (...) III – DISPOSITIVO. Diante disso, INDEFIRO o pedido de reconsideração 

e de suspensão da ordem de prisão, formulados por VALTER GOMES DE 

OLIVEIRA.AGUARDE-SE o cumprimento do mandado de prisão no arquivo 

provisório.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIME-SE, via DJE, o patrono do 

apendo.Intime-se e se cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507 Nr: 30-19.1996.811.0026

 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: Eremita Severina de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Nunes de França (Revel)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, Italo Domicio Borba - OAB:5.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVALDO DE SÁ 

TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 30-19.1996.811.0026, Protocolo 

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

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63685 Nr: 3157-69.2016.811.0088

 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: MDAEDMG, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Juhas Jorge - 

OAB:289714/SP, PAULO INÁCIO DIAS LESSA - OAB:13.887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR FERREIRA ALVES DE 

BRITO - OAB:104227

 Por tais razões, INVERTO o ônus da prova, transferindo à concessionária 

requerida TODO o encargo de provar que foram tomadas as medidas 

necessárias para a preservação do meio ambiente e que foi cumprido 

integralmente e corretamente o Plano Básico Ambiental, composto por 

Programas Socioambientais.No mais, DETERMINO a intimação da parte 

requerida para que, em 15 (quinze) dias, COMPROVE o cumprimento da 

decisão liminar, no tocante às partes mantidas em grau recursal. 
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DETERMINO, ainda, que as partes sejam intimadas, por seus advogados, a 

indicar as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de 

cada uma e arrolando desde já eventuais testemunhas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob as penas da Lei.DEFIRO o pedido constante da petição 

de Ref. 66. À Secretaria para as adequações necessárias. Intimações e 

diligências necessárias. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78601 Nr: 3846-45.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO VALE DO 

JURUENA-BANCO SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMARCIO RODRIGO GABALDI BELEM ME, 

LIMARCIO RODRIGO GABALDI BELEM, ELIANA APARECIDA GABALDI 

BELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no site www.tjmt.jus.br, para cumprimento do mandado de citação.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72575 Nr: 2155-57.2018.811.0100

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis - MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Medeiros Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A

 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 das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55039 Nr: 1353-98.2014.811.0100

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/MT, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º do NCPC).

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71682 Nr: 1810-91.2018.811.0100

 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: JORCELINO MOREIRA DA SILVA

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cite-se a parte requerida.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º do NCPC).

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52425 Nr: 840-67.2013.811.0100

 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 DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT, BRASFRIGO - 

BRASNORTE FRIGORIFICO LTDA, JEREMIAS PRADO DOS SANTOS, 

QUEDIMA MARIA LOPES, FR PARTICIPAÇÕES LTDA, PAULO SERGIO 

FORMIGONI DE OLIVEIRA, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Tadeu Guatemozim 

- OAB:OAB/SP 121.377, João Carlos Brito Rebello - OAB:OAB/MT 

6.024, Luciano Ramos Volk - OAB:OAB/RJ 128493, Silvio César dos 

Santos - OAB:B-7806

 Vistos etc.

Intime-se o representante do MP para manifestação no prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68375 Nr: 3272-20.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

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.

Lado outro, CERTIFIQUE a Secretaria deste Juízo os retornos das cartas 

precatórias expedidas às refs.: 73, 74 e 75 deste feito.

Com a juntada aos autos das aludidas cartas precatórias devidamente 

cumpridas, DETERMINO a abertura de vistas do feito às partes no prazo 

legal e sucessivo de 05 (cinco) dias, primeiro ao representante do 

Ministério Público e, após à defesa, para apresentações das alegações 

finais (escritas) e, em seguida, voltem-me os autos conclusos para 

prolação da sentença.

 Intime-se o acusado da manutenção da sua prisão por meio da sua 
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defesa.

Cientifique o representante do Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69718 Nr: 574-07.2018.811.0100

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde - MT, CESUL- CERAMICA SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FARELADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila da Silva - OAB:OAB/PR 

68.040, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente à ref. 21 e DETERMINO a suspensão do feito 

por 30 dias.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64219 Nr: 628-07.2017.811.0100

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MORENO, JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido à ref. 59 e DETERMINO a suspensão do feito por 30 dias.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36787 Nr: 516-42.2016.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEIDILA PERES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 516-42.2016.811.0110 Código: 36787

Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, nas datas de 07 

e 08 de agosto de 2018, REDESIGNO para o dia 26 DE SETEMBRO DE 

2018, às 14H300MIN (horário de Cuiabá/MT) a audiência anteriormente 

aprazada.

EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as partes e 

as testemunhas.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Campinápolis – MT, 23 de julho de 2018.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35962 Nr: 146-63.2016.811.0110

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENCIO PEREIRA DE SOUZA, MUNICIPIO DE 

CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação

Constata-se dos autos que o Município não teve a intimação pessoal 

(fl.34), conforme determina o art. 183, §1°, do CPC.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

 (...)

Assim, para evitar a alegação de nulidade, DETERMINO a realização de 

nova intimação do Município por carga ou remessa dos autos, já que o 

presente processo é físico.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32503 Nr: 237-27.2014.811.0110

 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: ANDREIA PINTO PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da 

conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito 

(13/03/2009), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.A verba apurada deverá 

ser corrigida, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), a partir da data de cada vencimento, e acrescida de 

juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, de 

acordo com o entendimento firmado no RE 870.947/SE.Sem custas ao 

requerido, em face do art. 3º, I da Lei Estadual nº 7.603/01. No mais, 

condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual 

deverá ser fixado após a liquidação do presente “decisum” (art. 85, §4º, II 

do CPC).Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos da Súmula 

490 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, decorrido o prazo para 

recursos voluntários, certifique-se e remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32504 Nr: 238-12.2014.811.0110

 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: CARLOS IVAN CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 
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OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32498 Nr: 232-05.2014.811.0110

 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: ARISTEU CANDIDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40632 Nr: 1768-46.2017.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Reconheço a prescrição das eventuais parcelas vencidas anteriores 

ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da presente ação, nos termos 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. (...) Declaro o processo 

saneado. (...) Defiro a produção de prova oral, consistente nos 

depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a 

necessidade dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 

audiência. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

DEZEMBRO de 2018, às 16h30min. Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao 

máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabem 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC). 

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 60 

(sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42430 Nr: 862-22.2018.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Tendo em vista o acordo firmado entre as 

partes, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar. Após, 

voltem-me os autos conclusos.

 Diante da nomeação de Medeiros E Pazeto Advogados Associados (CNPJ 

n. 17.499.116-0001/10) para o feito, fixo os honorários advocatícios no 

valor de 8 (oito) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT (tabela XI, item 

15.2), devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. 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.

Diante da nomeação do Dr. Willian Gonçalves Lino de Oliveira OAB MT – 

20511, para o ato, fixo os honorários advocatícios no valor de 0,5 (meio) 

URH, nos termos da Tabela da OAB/MT (tabela XXIV, item 1.2), devendo 

ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42431 Nr: 863-07.2018.811.0110

 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: FACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Tendo em vista o acordo firmado entre as 

partes, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar. Após, 

voltem-me os autos conclusos.

 Diante da nomeação de Medeiros E Pazeto Advogados Associados (CNPJ 

n. 17.499.116-0001/10) para o feito, fixo os honorários advocatícios no 

valor de 8 (oito) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT (tabela XI, item 

15.2), devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. 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.

Diante da nomeação da Dr.ª Kenia Cristina Borges OAB MT – 16122/A, 

para o ato, fixo os honorários advocatícios no valor de 0,5 (meio) URH, 

nos termos da Tabela da OAB/MT (tabela XXIV, item 1.2), devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37344 Nr: 2-55.2017.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON JACINTO SILVERIO

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

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127A

 Visto.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, se 

manifestar acerca da documentação juntada pela requerida às fls. 

211/216.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se. Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43647 Nr: 1438-15.2018.811.0110

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WKGN, WJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc. Decisão->Determinação. DECRETO O SEGREDO DE JUSTIÇA, 

à luz do art. 189 do CPC. (...) DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. O art.5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3°, do 

CPC. (...) DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO REQUERIMENTO DA 

PRISÃO CIVIL. (...) Desta feita, intime-se a parte executada para que, em 

03 (três) dias, efetue o pagamento do débito alimentício acima descrito, 

devendo, inclusive, pagar as parcelas que vencerem no curso da ação, 

provar que já o fez ou, justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

protesto do título judicial e prisão civil. (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º). No 

cumprimento do mandado o Oficial de Justiça poderá fazer uso das 

prerrogativas do artigo 212, do Código de Processo Civil. Decorrido e 

certificado, manifeste-se a parte exequente, em 03 (três) dias, sobre o 

pagamento ou eventual justificação ou ausência dela. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42551 Nr: 927-17.2018.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDA, STDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Concedo o prazo de 5 dias para juntada 

do substabelecimento. Diante dos fatos acima narrados, defiro o 

requerimento do Ministério Público, por isso, redesigno a presente 

solenidade para o dia 03/12/2018, às 17h30min (horário de Cuiabá/MT). Sai 

a parte autora intimada da data da audiência. Expeça-se carta precatória a 

comarca de Rondonópolis/MT a fim de citar/intimar o requerido acerca da 

nova data. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43646 Nr: 1437-30.2018.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WKGN, WESLAINE JULIA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GOMES FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (...)defiro a gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §3°, do CPC. (...) DA EXECUÇÃO. (...) Assim, intime-se 

pessoalmente o executado para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito 

alimentar, sob pena de o débito ser acrescido de multa de 10% (dez por 

cento), bem como os honorários advocatícios na mesma porcentagem (art. 

523, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento, será expedido mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §3º, 

do CPC). Deverá constar na intimação do requerido, o cumprimento do art. 

525, do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35414 Nr: 826-82.2015.811.0110

 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: AADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, THIAGO BORGES DE OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 164.300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Decisão->Determinação

 Proceda-se com a anotação na capa dos autos, tendo em vista tratar-se 

da fase de Cumprimento de Sentença.

Defiro o pedido da parte autora à fl. 127.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de 

Campinápolis/MT, a fim de que se procedam as necessárias averbações 

acerca do divórcio.

Certifique quanto ao cumprimento da carta precatória de fl. 126.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27008 Nr: 732-76.2011.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR FERREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Em decorrência da interposição tempestiva da apelação e suas razões 

recursais, com a devida observância do art. 1.010 do CPC, intime-se a 

parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo, com ou sem a juntada de contrarrazões, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, a quem compete o Juízo de admissibilidade e julgamento do 

recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33570 Nr: 1059-16.2014.811.0110

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGEPLAN- CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO RAFAEL ZILIO 

RENOFIO - OAB:225.281, ROBSON ADRIANO MACHADO - 

OAB:17542MT

 DISPOSITIVOPosto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, HOMOLOGANDO os cálculos de 

fl.27.Isento o embargante do pagamento das custas, na forma da pela Lei 

Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.Condeno a embargada ao 

pagamento das custas na proporção de 60%, diante do princípio da 

causalidade.Quanto aos honorários, face à sucumbência recíproca, 

condeno embargada e embargante ao pagamento de honorários 

advocatícios, na proporção de 60% e 40%, respectivamente, os quais 

arbitro em 10% da diferença entre o valor total referido pelo embargado 

quando da execução, R$ 76.456,91 (setenta e seis mil quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) [fl. 150 – Cód. 24691] e o 

valor efetivamente homologado, R$ 48.711,65 (quarenta e oito mil 

setecentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) [fl.27]; termos do 

art. 85, §3°, I, do CPC; Translade-se cópia desta decisão para os autos da 

execução em apenso (Código 24691).Transitada em julgado e nada mais 

havendo, proceda-se a baixa e o arquivamento, com as respectivas 

anotações, averbações e comunicações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34715 Nr: 395-48.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 
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RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Suspensão do Processo

Constata-se dos autos que o exequente foi intimado para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, entretanto deixou transcorrer o prazo in albis 

(fl.62).

Desta feita, não tendo sido encontrados bens da executada, determino a 

SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 01 (um), durante o qual estará 

suspensa a prescrição, com fulcro no art. 921, §1°, do CPC.

Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, voltará a correr a 

prescrição, conforme art. 921, §4°, do CPC.

Expirado o prazo referido, sem que sejam localizados os executados ou 

encontrados bens penhoráveis, deverão os autos ser arquivados, nos 

termos do art. 921, §2°, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24691 Nr: 818-18.2009.811.0110

 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: COGEPLAN- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RAFAEL ZILIO 

RENOFIO - OAB:225.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença dos Embargos à Execução 

em apenso (Cód. 33570).

À secretaria para as providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35184 Nr: 679-56.2015.811.0110

 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): ADVANIR FERREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação->Bloqueio Penhora on line

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública de Mato 

Grosso em face da pessoa jurídica ADVANIR FERREIRA BUENO, CPF: 

537.183.991-72, com escopo de se realizar o pagamento de dívida 

descrita em dívida ativa que instruiu a inicial.

Assim, defiro o bloqueio, via penhora on-line, sobre dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira em nome de 

ADVANIR FERREIRA BUENO, CPF: 537.183.991-72, no valor de R$ 

22.078,14 (vinte e dois mil setenta e oito reais e quatorze centavos).

Havendo o bloqueio de dinheiro, dê-se ciência ao exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos; artigo 16 da Lei n.º 6.830/80.

Em caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio do 

executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28239 Nr: 845-93.2012.811.0110

 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: ELISMAR PAULINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA DE SOUZA LANDIM, PAULO HENRIQUE 

PAULINO DE SOUZA, PAULA FERNANDA PAULINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30744 Nr: 514-77.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILOMENO CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista o pedido de fls. 120, bem como a nomeação da Dra. 

IANDRA SANTOS MORAIS (OAB/MT n. 21369) para patrocinar o interesse 

do acusado, observa-se que no ato da nomeação às fls. 72, não foram 

arbitrados os devidos honorários advocatícios.

Assim, fixo os honorários advocatícios no valor de 10 (dez) URH, nos 

termos da Tabela XIX da OAB/MT – Item 7.1, devendo ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, o escrivão deverá lavrar a competente certidão da dívida em 

favor da advogada nomeada com fulcro no art. 4º do Provimento n. 

9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

Intime-se.

Expeça-se o necessário; após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 9630 Nr: 486-56.2006.811.0110

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. D. I. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 

LTDA/COMERCIO 2 IRMÃOS, MARLY CAMPOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 Vistos.

Decisão-> Suspensão ou Sobrestamento.

Tendo em vista a inércia da parte exequente (fl. 110), 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32016 Nr: 1765-33.2013.811.0110

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: FRANCINEIDE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.
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Determino que seja realizada busca junto ao SIEL para a identificação dos 

dados necessários para a localização de MARIA DO SOCORRO GOMES 

DA SILVA, visto que, em relação aos demais sistemas, não se tem o 

número do CPF nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36363 Nr: 325-94.2016.811.0110

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. OLIVEIRA-ME, LEDISON RANDOW DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação->Bloqueio Penhora on line

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública de Mato 

Grosso em face da pessoa jurídica L R OLIVEIRA-ME, CNPJ n° 

01.796.339/0001-09, e de LEDISON RADOW DE OLIVEIRA, CPF: 

833.306.821-91, com escopo de se realizar o pagamento de dívida 

descrita em dívida ativa que instruiu a inicial.

Assim, defiro o bloqueio, via penhora on-line, sobre dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira em nome de L R 

OLIVEIRA-ME, CNPJ n° 01.796.339/0001-09, e de LEDISON RADOW DE 

OLIVEIRA, CPF 833.306.821-91, no valor de R$ 2.822,95 (dois mil 

novecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos).

Havendo o bloqueio de dinheiro, dê-se ciência ao exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos; artigo 16 da Lei n.º 6.830/80.

Em caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio do 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43657 Nr: 1439-97.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCARG - Associação de Proteção entre os Amigos 

Transportadores de Carga do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO DA COSTA BRITO, MAX KENNEDY 

DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DE PAULA 

MASCARENHAS - OAB:86855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de Carta Precatória do Juízo deprecante da 6ª Vara Cível do Foro 

de Osasco da Comarca de Osasco, onde ASCARG - ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO ENTRE OS AMIGOS TRANSPORTADORES DE CARGA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS move ação de reparação de danos em face 

de ADELINO DA COSTA BRITO e MAX KENNEDY DE SOUZA COSTA.

Depreende-se da certidão de fl. 11, que a parte autora não realizou o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, bem como que não há 

nos autos pedido de justiça gratuita.

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da Distribuição, promover o pagamento das custas 

processuais.

Transcorrido o prazo, com ou sem o recolhimento das custas 

processuais, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19847 Nr: 18-63.2004.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO, ELISMAR JOSÉ 

MENDES DOS SANTOS, RONAIR DIVINO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT, LUCIANA NEVES E SILVA - OAB:12.662

 Vistos.

Decisão->Determinação

Expeça-se o devido alvará de levantamento de valores depositados às fls. 

1338 e 1349 em favor do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT, conforme 

pugnado à fl.1391; 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.

Em relação ao executado JOAQUIM MATIAS VALADÃO; DETERMINO a 

SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

estará suspensa a prescrição, com fulcro no art. 921, §1°, do CPC.

Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, começará a correr 

o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, §4°, do CPC.

Expirado o prazo referido, sem que seja localizado o executado ou 

encontrados bens penhoráveis, deverão os autos ser arquivados, nos 

termos do art. 921, §2°, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38598 Nr: 849-57.2017.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUHEBER MEIRELES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZITA GONÇALVES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se, integralmente, a determinação de fls. 24.

Intime-se a parte executada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36806 Nr: 528-56.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Verifica-se da sentença de fls. 44/48 que a parte requerida foi condenada 

a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte.

Certidão de trânsito em julgado (fl.51).

À fl.54 a parte autora pugnou pela implantação do benefício, em razão de 

não haver qualquer comprovação nos autos de que o requerido tenha 

cumprido com a ordem judicial.

Ante o panorama fático apresentado, intime-se o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para que proceda à implantação do benefício, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 

100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30415 Nr: 168-29.2013.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME LIMA BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE OLIVEIRA BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sentença->Extinção->Abandono da Causa

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO ajuizada por Cosme Lima Bessa em face 

de Eliana de Oliveira Bessa, partes qualificadas nos autos.

Foi efetivada a tentativa de citação da parte requerida, sobrevindo a 

informação de que esta já se divorciou e, inclusive, contraiu novo 

matrimônio (fl.35).

Após, foi tentada a localização do autor, a fim de que se manifestasse 

sobre o interesse no prosseguimento do feito (fl.41). Contudo, o autor não 

mais foi localizado, conforme certidão de folha 48,verso.

Após, voltem-me conclusos.

É a síntese.

 Fundamento. Decido.

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito por mais de 30 

(trinta) dias.

DISPOSITIVO.

Posto isso, tendo em vista o abandono da causa, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, III c/c 

§1°, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, mas suspendo a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26741 Nr: 465-07.2011.811.0110

 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): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, ALFREDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 Visto.

Defiro a cota Ministerial de fl. 185.

Intime-se a defesa de Altino Vieira de Rezende Filho para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do interesse na oitiva da testemunha 

JOÃO AILTON BARBOSA, tendo em vista seu arrolamento exclusivo 

(fl.142).

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21743 Nr: 790-21.2007.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTHAIDES FERREIRA MARQUES, JOSE ROSA 

DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente 

promovida pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de OTHAIDES FERREIRA 

MARQUES e JOSE ROSA DE PAIVA.

Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 4626 Nr: 561-95.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ADRIANO TIRLONI, ADELAR TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCO VIEIRA 

DA SILVA - OAB:5.685-MT

 Vistos.

Decisão->Suspensão.

DEFIRO o pedido de fls. 281/281-v e determino a SUSPENSÃO do 

processo até a data de 27/12/2018, conforme previsão legal do art. 10º da 

Lei 13.340/2016.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para se manifestar.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43699 Nr: 1458-06.2018.811.0110

 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: NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONIO GOUVEIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais razões, INDEFIRO a liminar.Noutro norte, vislumbro a presença 

dos requisitos necessários ao ajuizamento da presente execução (art. 

784, III, do CPC), eis que preenchidos as condições legais do art. 798 do 

CPC.Cite-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar a 

transferência da documentação da motocicleta objeto da lide para o nome 

do exequente, Sr. NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA, nos termos do art. 

815 do CPC. No mandado deverá ser certificado se o executado possui 

advogado ou se não possui condições de contratar um causídico; atento 

ao disposto no art. 72, II, do CPC. Realizada a prestação, intimem-se as 

partes para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 818 do 

CPC. Não sendo cumprida a determinação, voltem-me os altos conclusos 

para análise. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41509 Nr: 291-51.2018.811.0110

 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: JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA SILENE GOMES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBIMENTO DA INICIAL 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 (...)dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, 

na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender 

ao contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Considerando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor, que prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §

§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por 

Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

e considerando ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, mesmo o 

requerente não tendo se manifestado a cerca da realização ou não de 

audiência de conciliação, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 

de DEZEMBRO de 2018, às 15h30min(MT), ocasião em que oportunamente 

se tentará uma conciliação amigável, referente aos pedidos de fls. 06/07. 

O requerido deverá ser citado acerca do teor da inicial, advertindo-o que o 
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prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da 

data: I - da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

auto composição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no 

acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no mandado as advertências 

do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

defensor, para comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC). 

Não sendo celebrado acordo na audiência previamente designada, e em 

sendo apresentada a contestação no prazo legal, de vista à parte autora 

para impugnação em 15 (quinze) dias. O não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação 

de multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC). Intime-se. 

Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25689 Nr: 712-22.2010.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEVAGNER ADÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Vistos.

Decisão->Determinação

O Ministério Público requereu a intimação da defesa para manifestação 

acerca do interesse na oitiva da testemunha JOSE EURIPEDES 

ALCANTARA (fl.188).

Intimada (fl.191), a defesa quedou-se inerte (fl.192).

Desta feita, HOMOLOGO a desistência da testemunha JOSE EURIPEDES 

ALCANTARA (fl.122).

Intimem-se as partes para oferecerem alegações finais, no prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias, a começar pelo Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 6 Nr: 414-69.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DA COSTA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS FERNANDES VIEIRA - 

OAB:5008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Sentença-> Com Resolução do Mérito->Extinção da Execução ou do 

Cumprimento da Sentença

Trata-se de Ação de Reparação de Danos movida por MARCIA DA COSTA 

MOREIRA em face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT.

Fora proferida sentença de homologação de acordo (fls.19/20).

À fl. 97-v, fora informado pelo Departamento Auxiliar da Presidência que 

os ofícios requisitórios que versavam sobre o pagamento do débito foram 

arquivados ante sua quitação.

 A parte exequente manifestou-se nos autos, aduzindo que ainda havia 

valores a receber (fl.106).

Determinada a intimação da exequente para regularização de sua 

representação processual (fl.107), a exequente compareceu aos autos 

manifestando desinteresse no prosseguimento do feito (fl.121).

Vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou 

a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial, no 

caso dos autos o executado quitou sua obrigação (fl.97,verso).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, uma vez que 

satisfeita a dívida pelo devedor.

Certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32542 Nr: 270-17.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4.336-A/MT, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5.698-A/MT, 

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:13984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação->Bloqueio/penhora on line

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por RODRIGO RIBEIRO 

ARAUJO em face de WAGNER ALVES DA ROCHA, visando o pagamento 

de honorários advocatícios.

A parte exequente pleiteia a realização de bloqueio pelos sistemas 

BACENJUD e RENAJUD, sobre valores e bens do executado, fls. 

109/109-v.

Neste norte, DEFIRO o bloqueio, via penhora on-line, Sistema BacenJud, 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição 

financeira em nome de Wagner Alves da Rocha, CPF n° 779.502.241-34 

(fl.05) no valor de R$ 6.811,58 (seis mil oitocentos e onze reais e 

cinquenta e oito centavos).

DEFIRO o pugnado pela parte autora, determinando a pesquisa de veículos 

em nome do executado realizada por meio do SISTEMA RENAJUD, em 

nome do devedor Wagner Alves da Rocha, CPF n° 779.502.241-34; com 

exceção de veículos que constem alienação fiduciária em garantia, diante 

da propriedade resolúvel do eventual credor.

Aportando as informações ao presente feito, intimem-se o exequente e o 

executado 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.: 10060 Nr: 483-04.2006.811.0110

 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-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO, JOSE JÚLIO 

PEREIRA, LUZIA MARQUES PEREIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:4.912/MT, CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO - 

OAB:5048, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:4.275-MT, 

HELENA MARIA ANTUNES - OAB:SC 4546, JULIANA BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:11.154-MT

 (...) Neste norte, DEFIRO o bloqueio, via penhora on-line, Sistema 

BacenJud, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em 

instituição financeira em nome de JOAQUIM MATIAS VALADÃO – CPF: 

482.305.701-59, no valor de R$ 749.516,95 (setecentos e quarenta e nove 

mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos); e de LUZIA 

MARQUES PEREIRA COELHO – CPF: 615.477.781-72, no valor de R$ 

31.728,35 (trinta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco 

centavos), com a devida dedução dos valores já penhorados. DEFIRO o 

pugnado pela parte autora, determinando a pesquisa de veículos em nome 

dos executados realizada por meio do SISTEMA RENAJUD, em nome dos 

devedores JOAQUIM MATIAS VALADÃO – CPF: 482.305.701-59 e LUZIA 

MARQUES PEREIRA COELHO – CPF: 615.477.781-72; 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. Intime-se o Município de 

Campinápolis/MT para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar os dados 

bancários necessários para transferência dos valores bloqueados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32083 Nr: 1827-73.2013.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINEIDE GOMES DA SILVA, FRANCIELI GOMES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Vistos.

Processo suspenso, aguardando julgamento dos autos em apenso 

(Cód.32016).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23 Nr: 417-24.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação->Bloqueio Penhora on line

A partir do regulamento Bacen Jud de 17/10/2016, os bloqueios passaram 

a alcançar as COOPERATIVAS DE CRÉDITO.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública de Mato 

Grosso em face da pessoa jurídica Marlene Fagundes Melo, CPF: 

24.759.292/0001-09, com escopo de se realizar o pagamento de dívida 

descrita em dívida ativa que instruiu a inicial.

Assim, defiro o bloqueio, via penhora on-line, sobre dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira em nome de 

Marlene Fagundes Melo, CPF: 24.759.292/0001-09, no valor de R$ 

37.059,74 (trinta e sete mil, cinquenta e nove reais e setenta e quatro 

centavos).

Havendo o bloqueio de dinheiro, dê-se ciência ao exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos; artigo 16 da Lei n.º 6.830/80.

Em caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio do 

executado.

Cumpra-se.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37766 Nr: 4311-32.2016.811.0021

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA BATISTA LOPES, BARTIRA 

BIBIANA STEFANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA BATISTA DOS SANTOS 

- OAB:11.154-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. INTIME-SE o querelante para recolhimento das

custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 806 do Código de

Processo Penal.

II. Realizado o correto recolhimento das custas,

remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de

proposta de transação penal às quereladas.

Em seguida, remetam-se os autos ao (ã) Conciliador (a) credenciado (a) 

para agendamento de audiência preliminar, ocasião em que será tentada a 

reconciliação entre as partes, composição civil ou oferecimento da 

transação penal.

Sendo infrutífera a audiência, tornem os autos conclusos para 

agendamento de audiência de instrução e julgamento.

III. Não efetuado o pagamento das custas,

certifiquem-se e voltem os autos conclusos para sentença.

Intimem-se as partes e seus advogados.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

De Nova Xavantina/MT para Campinápolis/MT, 26 de janeiro de 2018.

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53176 Nr: 1158-52.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SERGIO FELDHAUS, ANTONIO 

CARDOSO, JULIO REIS, ALEXSANDRO ALVES, SEBASTIÃO VIEIRA 

AMORIM, PEDRO PAULO PIVETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, 

JOYCE CARLA M. DE A. HEEMANN - OAB:OAB/MT 8.723, RODRIGO DE 

FREITAS SARTORI - OAB:15884, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Altamira/PA, via malote digital, 

devendo os advogados dos Denunciados acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52863 Nr: 844-09.2010.811.0101

 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: GENTIL ANTONIO COSTA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO SÃO JOSÉ DO MATRINCHÃ, 

JOSÉ ARMANDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:OAB/MT - 9061-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84198 Nr: 1225-75.2014.811.0101

 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): ELTON DIOGO VIECELLI, GUIOMAR TEREZINHA 

VIECELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O, XÊNIA MICHELE ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13697

 Autos n. 1225-75.2014 (Id. 84198)Execução de título executivo 

extrajudicialExequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

SICREDIExecutados: ELTON DIOGO VIECELLIVistos.1(...) passo a suprir 

apenas a omissão com a fundamentação acima exarada e com o seguinte 
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dispositivo: “ACOLHO a exceção de pré-executividade para ao fim de 

declarar extinta a presente execução. Custas processuais pela parte 

autora, as quais encontram-se recolhidas. Condeno a parte 

Exequente/Embargada ao pagamento de os honorários advocatícios 

sucumbenciais, arbitrados em R$ 2.500,00 (dois e quinhentos mil reais) em 

favor da advogada dos Executados/Embargados”. 3. Isto posto, conheço 

os embargos de declaração, por tempestivos e, no mérito, concedo-lhes 

provimento, na forma acima exposta.4. No mais, cumpra-se a decisão de 

Ref. 18.5. Int.Cláudia, 10 de setembro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53176 Nr: 1158-52.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SERGIO FELDHAUS, ANTONIO 

CARDOSO, JULIO REIS, ALEXSANDRO ALVES, SEBASTIÃO VIEIRA 

AMORIM, PEDRO PAULO PIVETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, 

JOYCE CARLA M. DE A. HEEMANN - OAB:OAB/MT 8.723, RODRIGO DE 

FREITAS SARTORI - OAB:15884, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 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 os advogados das partes acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81527 Nr: 694-23.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODDAR PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAN MORA FERREIRA - 

OAB:59047, RODRIGO ALEXANDRE DE CASTRO - OAB:56144-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da parte autora, para providenciar 

publicação do edital de citação, expedido nestes autos, na imprensa local, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93526 Nr: 86-83.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeri Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE GUSTAVO DE PAULA PECHIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR VIECELLI - 

OAB:MT 24154-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA MARIA 

AFONSO - OAB:133845

 Vistos.

1. Tendo em vista que até o presente momento a Embargante não 

apresentou caução para dar cumprimento à decisão constante na Ref. 05, 

REVOGO a suspensão do feito executivo e determino seu 

prosseguimento. Remeta-se cópia desta decisão para os autos em 

apenso.

2. Considerando que o litígio como posto, improvável uma conciliação, 

intimem-se as partes para especificarem as provas a serem produzidas, 

justificando sua necessidade, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

3. Ainda, oficie-se o Banco Sicredi, agência 0812, para informar a este 

Juízo quando os cheques de n. 000025 a 000028 foram emitidos e a data 

em que foram apresentados ao Banco, independente de compensação. 

Prazo: 10 (dez) dias.

4. Int.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104634 Nr: 2164-16.2018.811.0101

 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: MAIARA DENISE STEFFEN POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES 

VALDAMERI VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para acostar aos autos a comprovação da 

parte Requerida ter sido notificada pelos proprietários dos imóveis em 

questão, eis que consta tanto na petição inicial como na petição de Ref. 8 

que tais documentos encontram-se em anexo às petições, mas não foram 

juntados. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas.

2. Com ou sem manifestação, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82388 Nr: 1581-07.2013.811.0101

 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): ZULMIRO DOMINGOS ZANIN

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

correspondente ao zoneamento "União do Sul - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento. Fica o advogado ainda 

intimado para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000090-69.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES (ADVOGADO(A))

ADEJALMAR JOSE NUERNBERG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 07/11/2018 às 14:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000088-02.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACIEL DE LARA (REQUERENTE)

LUCIANA WERNER BILHALVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

OPTICA DO TRABALHADOR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 
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designação da Audiência de Conciliação para o dia 07/11/2018 às 14:20 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000087-17.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

JOSE MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 07/11/2018 às 14:40 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000086-32.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 07/11/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000084-62.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELISANDRA VARGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 07/11/2018 às 15:20 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000083-77.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 07/11/2018 às 15:40 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000082-92.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MOREIRA (REQUERENTE)

RONALDO COSTA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA REGINA MAFFISONI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 08/11/2018 às 13:20 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000079-40.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (AUTOR(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENICE DE LIMA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 08/11/2018 às 13:40 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000072-48.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DALINY BORTOLINI (ADVOGADO(A))

FORMMA SEMENTES E AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BARILI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 08/11/2018 às 14:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000070-78.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ESTEVAO LERNER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 08/11/2018 às 14:20 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69272 Nr: 1546-64.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE BESSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 Vistos etc.;

Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL entre as partes 

em epígrafe.

Em petição retro as partes informam que compuseram acordo extrajudicial, 

pugnando pela respectiva homologação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

Isento de custas e honorários advocatícios de sucumbência –art. 18 da 

Lei n. 7.357/85.

DÊ-SE baixa nas restrições eventualmente realizadas nestes autos.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

P. R. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83523 Nr: 4320-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdS, DJMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69272 Nr: 1546-64.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE BESSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Requerida da 

sentença de referência 24.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66430 Nr: 1689-87.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weliton de Almeida Santos - 

OAB:20883/O

 Tendo em vista que o Ministério Público Estadual apresentou alegações 

finais na ref. 68, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Denunciado para se manifestar nos autos, no prazo legal.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74940 Nr: 2412-38.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Organização Comercial e Imobiliária Trivelatto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUSANA BARANZELLI - 

OAB:69947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na toada da cota ministerial retro e com fulcro no art. 721 do CPC, 

CITEM-SE os interessados, isto é, os supostos invasores, para se 

manifestarem no prazo de quinze dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75377 Nr: 2670-48.2016.811.0105

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Ante o exposto, DETERMINO a retirada da condição II, que proíbe o 

contato com a vítima, todavia mantenho as demais medidas, quais sejam:I – 

comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades;II – 

recolhimento domiciliar no período compreendido entre as 20h:00min e às 

06h00min, inclusive aos finais de semana e feriado;III – comparecer 

perante este juízo em todas as vezes que for intimado para os atos do 

processo;IV – não mudar de residência sem prévia permissão deste 

juízo.V - não se ausentar por mais de oito dias de sua residência sem 

comunicar a este juízo o lugar onde será encontrado.Outrossim, advirto-o 

que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer 

momento, SUBSTITUÍDAS POR PRISÃO, caso sejam descumpridas ou não 

se mostrarem suficientes à garantia da ordem pública, assim como 

REVOGADAS se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do 

processo, nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de Processo 

Penal.Intime-se réu e seu defensor. Ciência ao Ministério 

Público.Traslade-se cópia destes autos para a ação penal em curso. 

Após, arquive-se o presente auto de prisão em flagrante, com as baixas e 

cautelas de praxe.Às providências.

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 30/2018

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO que a servidora Juliana Luiza Haupenthal Berwanger, 

matrícula 11704, Gestora Geral de 1ª Entrância do Fórum desta Comarca, 

estará usufruindo licença prêmio no período de 10/09/2018 a 

24/09/2018(15 dias), referente ao período 2004/2009.

 RESOLVE:

Art. 1°- DESIGNAR o servidor Carlos Roberto Bertucini, matrícula 11705, 

para exercer o cargo de Gestor Geral durante o período de 10/09/2018 a 

24/09/2018.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cotriguaçu/MT, 04 de setembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA N°. 31/2018/C.A.

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

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;

RESOLVE:

 Art. 1º – Estabelecer o dia 02 de Outubro de 2017, para instalação da 

Central de Mandados desta Comarca de Cotriguaçu-MT; que funcionará na 

sala da Central de Distribuição do Edifício do Fórum;

 Art. 2° - Designar o Servidor a servidora Elaine Castanha Bonavigo, 

matrícula 32476, Distribuidora Contadora e Partidora, designada Gestor 

Administrativo 03, para responder pela Central de Mandados, com a 

função de receber, proceder às distribuições, redistribuições, devoluções, 

e cobrança de mandados judiciais, 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 12h00min as 14h00min, 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.
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§ 2o Os mandados deverão ser entregues aos Oficiais de Justiça pela 

Central de Mandados no período compreendido entre 16h00min às 

18h00min, 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 seu cumprimento;

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 Fórum.

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.

Art. 7º - Esta portaria em vigor com efeito retroativo a 02 de outubro de 

2017.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo cópia desta à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cotriguaçu/MT, 10 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34915 Nr: 1333-52.2010.811.0099

 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): RUBENS ALIRIO ALTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos....Assim, ao interpretar o art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 

21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, 

justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o 

empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a 

segurança do empreendimento.Sendo assim, DEFERE-SE a inversão do 

ônus probatório, objetivando restabelecer a igualdade e o equilíbrio, 

conforme artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c 

artigo 21 da Lei nº. 7.347/85.Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 

do CPC).Considerando ter havido a indicação de provas pretendidas 

(oitiva de testemunhas – fl. 83), de rigor a designação de audiência de 

instrução.Assim, DESIGNA-SE audiência de instrução (sempre frisando a 

possibilidade de conciliação) para o dia 25.10.2018, às 09h00min, na sala 

de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca, ocasião em que 

será realizada a oitiva das testemunhas presentes.Portanto, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes para a referida audiência, 

atentando-se ao artigo 455 do Código de Processo Civil.Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 24 de 

agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60330 Nr: 69-29.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A(SIOCREDI 

NOROESTE DE MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA KREWER VEIGA - 

OAB:22112/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 Vistos...

Não obstante o requerimento da parte-autora, verifica-se que não foi 

aberta a possibilidade de especificação de provas à parte-requerida.

Assim, considerando os princípios da boa-fé e da cooperação processual, 

tal qual se encontram no CPC, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerida, através de seus patronos, para que, no 

prazo de 10 dias, informe se pretende produzir outras provas, 

especificando-as, ou se deseja o julgamento antecipado, isso no mesmo 

prazo;

a. Salienta-se que o silêncio acarretará o julgamento antecipado da lide;

b. CONSIGNE-SE que deve ser indicada objetivamente a finalidade e 

pertinência das provas, atentando-se ao disposto no artigo 370, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

2. Certificado o decurso de prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 30 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32875 Nr: 1060-10.2009.811.0099

 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: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/O, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B-MT

 Vistos...

Não obstante a decretação da revelia do Município de Cotriguaçu, 

verifica-se que, equivocadamente, não foi oportunizada a produção de 

provas pela parte-requerida.

Ora, como se sabe a produção de provas pelo réu revel é perfeitamente 

cabível, conforme disposição do artigo 349 do Código de Processo Civil.

Portanto à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerida, através de seu patrono, para que, no prazo 

de 10 dias, informe se pretende produzir outras provas, especificando-as, 

ou se deseja o julgamento antecipado, isso no mesmo prazo;

a. Salienta-se que o silêncio acarretará o julgamento antecipado da lide;

b. CONSIGNE-SE que deve ser indicada objetivamente a finalidade e 

pertinência das provas, atentando-se ao disposto no artigo 370, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

2. Certificado o decurso de prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 30 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30063 Nr: 1062-48.2007.811.0099

 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: L. ANTONIO DA ROCHA & CIA LTDA - ME - 

(COMERCIAL L C)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT

 Vistos...

Ressalta-se que não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356 do 

CPC), por haver necessidade de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Responsabilidade da parte-requerida;

? As próprias questões de mérito.

MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido indicação de provas pretendidas (oitiva de 

testemunhas – fl. 85), de rigor a designação de audiência.

Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 26 de outubro de 2018 às 

11h00min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para a referida audiência, atentando-se ao artigo 455 

do Código de Processo Civil.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 30 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63780 Nr: 599-62.2014.811.0099

 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: LPDS, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE o pedido inicial e DECRETA-SE a 

CURATELA ESPECÍFICA de ELIZABETE PACHECO DOS SANTOS, definindo 

como seu curador LOURIVALDO PACHECO DOS SANTOS, autorizando o 

curador a cumprir com seu pleito, sendo:ØCuidar do acompanhamento 

médico do curatelado;ØAdministrar bens;ØA representação do curatelado 

perante o INSS e instituições bancárias;ØAdministração de benefício 

previdenciário;ØRepresentar o curatelado em juízo e fora dele. IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIAEm consequência, deverá a 

curadora prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do 

CPC), EXPEDINDO-SE O TERMO DE CURATELA ESPECÍFICA, contendo as 

limitações e poderes da Curatelada e do Curador.DETERMINA-SE 

prestação de contas anualmente, sob pena de substituição da curadora, 

apresentando o balanço do respectivo ano, devendo especificar os 

gastos com saúde e cuidadora especial.Em obediência ao disposto no art. 

755, §3°, do Código de Processo Civil e no art. 9, III, do Código Civil, 

INSCREVA-SE no registro de pessoas naturais e imediatamente 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 permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local (se 

houver), 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, os limites da curatela e, não sendo total a 

in terd ição,  os  a tos que o  in terd i to  poderá pra t icar 

autonomamente.COMUNIQUE-SE à Justiça Eleitoral para fins de 

cancelamento de inscrição, nos termos do artigo 15, inciso II, da CF/88 e 

artigo 71, inciso II, do Código Eleitoral.CIENTIFICAR o Ministério Público 

Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72244 Nr: 251-39.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE GÓIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BERGAMIN MONDADORI 

- OAB:OAB/MT 20.858A, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerida para que fique ciente da 

decisão de ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 20151 Nr: 260-89.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LORENZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA/MT, por seu procurador 

legalmente constituído e habilitado moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL 

em desfavor da parte-executada, ambos devidamente qualificados na 

inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida Ativa.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Considerando não ter ocorrido a citação da parte-executada, DEIXA-SE de 

condenar ao pagamento das despesas processuais (art. 91 do CPC).

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 04 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-65.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

REGINA DA SILVA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Com o bloqueio de valores baixos, fez-se o desbloqueio (docs. em anexo). 

Por isso, deve a exequente se manifestar, ainda por meio do advogado 

que renunciou (desde que a intimação se dê até 21/09), tendo em vista o 

conteúdo do art. 112, §1º, do CPC. Assim: 1.INTIMAR o executado; 

2.INTIMAR a exequente (por meio do advogado que renunciou ou por meio 

de novo, cabendo a ela apresentar petição neste sentido), isso para se 

manifestar sobre a questão do bloqueio. Prazo de 10 dias; 3.Nada falando, 

arquivar. Havendo requerimento, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-28.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIAS ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

TRIP - LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo, conclui-se pela 

deserção do recurso, deixando-se de processá-lo. Assim: 1.INTIMAR as 

partes; 2.Nada requerendo (10 dias), arquivar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000111-51.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO TARTARI (REQUERENTE)

EGISLAINE PAPKER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Elizabete Rodrigues (REQUERIDO)

DIETRICH & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I – RELATÓRIO Trata-se de petição ajuizada por MARCOS 

ANTONIO TARTARI e EGISLAINE PAPKER em desfavor de DISTRICH E CIA 

LTDA ME e ELIZABETE RODRIGUES, devidamente qualificados nos autos. 

Afirma a parte-reclamante, em síntese, ter alugado uma sala comercial 

para a requerida, a qual, a par de não pagar a conta de luz, passou a 

efetuar compras em nome da “microempresa” vinculada a Egislaine. 

Assim, requer seja concedida tutela de urgência no sentido de determinar 

que a requerida PARE DE EFETUAR COMPRAS em nome da “microempresa 

Egislaine Papker”. Com a Inicial vieram documentos. II – FUNDAMENTAÇÃO 

Pelo narrado e apresentado, está de acordo a petição com as 

formalidades e requisitos exigidos, de modo que deve ser recebida. 

Passa-se à análise do pedido referente à tutela antecipada. O art. 300 do 

CPC rege o tema: 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. Como se nota, torna-se 

imprescindível, para a concessão, a evidenciação de “elementos” 

indicando a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Quanto ao perigo de dano ou o risco, 

concorda-se com o ponto de vista da parte-autora, pois há possibilidade 

de conduta ilícita por parte da requerida. Quanto à “probabilidade” do 

direito, isso decorre da construção da narrativa da parte-autora. Quer-se 

dizer, com isso, que o narrado pela autora leva à conclusão de que possui 

o direito por ela alegado, ou seja, há vinculação do direito apontado com o 

cenário fático de inexistência de motivo para a negativação. Os 

documentos juntados são suficientes, pelo menos neste momento, para 

grifar a conclusão de que a requerente apenas quer que a requerida pare 

de efetuar compras em nome da microempresa. Se isso vai gerar multa a 

conclusão pretendida, a discussão não é neste momento (tampouco nesta 

sede), mas o respeito à “microempresa” é devido. Em singelo resumo, o 

que se tem é uma narrativa que leva à conclusão do cenário apontado, 

sendo que a narrativa se consubstancia por meio de documentos, sendo 

possível falar em “probabilidade do direito”. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, isso para que a 

requerida providencie A SUSPENSÃO DE QUALQUER COMPRA, bem como 

SE VEJA IMPEDIDA DE EFETUAR novas compras em nome de EGISLAINE 

PAPKER, fixando-se, desde já, multa no valor de R$200,00 por dia de 

descumprimento, limitado ao teto de R$6.000,00. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

No mais, à SECRETARIA para: 1. DESIGNAR audiência de conciliação, de 

acordo com a pauta do Setor; 2. CITAR a parte-requerida para comparecer 

à audiência de conciliação designada, consignando que poderá ser 

oferecida defesa escrita ou oral em até 05 (cinco) dias após a audiência 

de conciliação, conforme o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso, atentando-se para o fato de que, não contestada, poderá 

ser decretada a revelia e incidentes os seus efeitos, consignando-se o 

disposto no art. 20 da Lei 9.099/95; 3. NO MESMO ato, INTIMAR a 

requerida para fins de dar cumprimento à decisão que concedeu a “tutela 

antecipada”; 4. INTIMAR a requerente para a audiência. Em razão do 

reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente decisão como MANDADO/OFÍCIO. Cumprir, COM URGÊNCIA. 

Cotriguaçu/MT, 11 de setembro de 2018. Dante Rodrigo Aranha da Silva 

Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARLENE MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra a sentença. 

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, no caso prático, apenas significa que, de início, não 

deve arcar com custas e demais despesas, mas isso não deve ser 

tomado como situação imutável, podendo ser alterada posteriormente. Se 

tempestivos, bem como se ocorreu o recolhimento do preparo por parte 

não beneficiária da justiça gratuita, recebem-se os recursos “sem efeito” 

suspensivo (art. 43 da Lei 9.099). Assim, INTIMAR os recorridos para 

contrarrazões. Após, com ou sem elas, REMETER os autos à Turma 

Recursal.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8091 Nr: 190-34.2007.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Paulo dos Reis, Adriano Paulo dos Reis, 

Antonio Paulo dos Reis, Sebastiana Souza dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Bauermeister - 

OAB:7.328-B

 INTIMAÇÃO do advogado da parte Exequente, para, no prazo legal, 

providenciar o recolhimento das custas no Juízo Deprecante, mediante 

guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça - 

www.tjmt.jus.br (CNGC/MT art. 389 - seção 7), para proceder à 

distribuição das Cartas Precatórias expedidas nos presentes autos, nas 

Comarcas de Nova Xavantina/MT e Campo Verde/MT, devendo comprovar 

nos autos o devido recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38839 Nr: 973-45.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Júnior Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 Vistos.

1. Considerando incompatibilidade de cumprimento de pena em regime 

semiaberto, eis que o apenado está preso provisóriamente na Ação Penal 

nº 0004027-57.2016.8.11.0010, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca 

de Jaciara/MT, SUSPENDO a presente execução penal até que seja 

proferida sentença na ação penal aqui mencionada.

2. Intime-se a defesa do apenado.

3. Aguardem-se os autos em arquivo provisório.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Guarantâ do Norte
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 13643 Nr: 4031-77.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS L S LTDA, Nelson Steffani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Fazenda Nacional isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112354 Nr: 17-59.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana da Silva Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...) a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC).Por outro lado, designo audiência 

instrução e julgamento para a data de 03.10.2018, às 

15h30min.Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à 

a u d i ê n c i a  a c a r r e t a r á  a  e x t i n ç ã o  d o  p r o c e s s o  p o r 

abandono.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100298 Nr: 1591-88.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F C de Morais Agropecuaria Eireli-ME, 

Dorvalino Narciso de Moraes, FLAVIO COELHO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema BACENJUD restou 

frutífera, intimem-se as partes acerca do bloqueio efetivado, para que 

postulem o que for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103212 Nr: 3392-39.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSI MARIA PAETZOLD ME, VALTER 

SCHEUERMANN, NELSI MARIA PAETZOLD SCHEURMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema BACENJUD restou 

frutífera, intimem-se as partes acerca do bloqueio efetivado, para que 

postulem o que for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82747 Nr: 2081-52.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Northe Lage Treliçada Ind. E Com. De Materiais, 

João de Deus Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Fazenda Pública isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41936 Nr: 1316-18.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARINALDO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da realização de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da ultima atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua ultima atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhem-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41820 Nr: 1200-12.2011.811.0087
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre a impugnação dos 

cálculos apresentados pelo executado.

Confiro o prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116856 Nr: 3419-51.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Mateus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pelo 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...) a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC).Por outro lado, designo audiência 

instrução e julgamento para a data de 03.10.2018, às 

15h30min.Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à 

a u d i ê n c i a  a c a r r e t a r á  a  e x t i n ç ã o  d o  p r o c e s s o  p o r 

abandono.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34717 Nr: 845-70.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josecy do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema BACENJUD restou 

frutífera, intimem-se as partes acerca do bloqueio efetivado, para que 

postulem o que for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28387 Nr: 2602-07.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdCL, ECB, JSL, TdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Fazenda Pública isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27784 Nr: 1997-61.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Batista de Queiroz, 

ALBERTINA REZENDE DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:OAB-MT 2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Ibama isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27419 Nr: 1630-37.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Fazenda Pública isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 25682 Nr: 2516-70.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia , Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Silva - ME, Paulo Roberto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, Tatiana Ribeiro Soares - OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Instituto Nacional de Metrologia isento de custas, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27830 Nr: 2043-50.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováveis
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Luis Back

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:OAB-MT 2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema RENAJUD foi procedente, 

intimem-se as partes acerca da restrição judicial, para que postulem o que 

for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33620 Nr: 2522-72.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Nadir Silva Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

proceder a regularização cadastral na Receita Federal do Brasil da autora, 

no prazo de 05 dias, para expedição do RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105120 Nr: 217-03.2017.811.0087

 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: Valdirene Coelho de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B, 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 

manifestar acerca do laudo pericial de fls. 30/33, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36207 Nr: 2325-83.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimas Arruda de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

proceder a regularização cadastral na Receita Federal do Brasil da autora, 

no prazo de 05 dias, para expedição do RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106342 Nr: 906-47.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMA GONCALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio dos Santos Alves - 

OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO

José Lidio dos Santos Alves, para dar andamento no feito no prazo de 

5(cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101704 Nr: 2395-56.2016.811.0087

 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: Teresinha Aparecida de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comando Diesel Transporte e Logistica LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geisa Liziany de Oliveira 

Rodrigues - OAB:21993, Valquiria Mirian Coutinho - OAB:19.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO BENES INACO 

- OAB:14460

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido para 

manifestar acerca dos documentos de fls. 104/260, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100346 Nr: 1634-25.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Roberto Mamedes Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Fabiula Muller Koenig e Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli, 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.: 113492 Nr: 901-88.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALVIR BORGES CARVALHO

 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:

 Diante da comprovada impossibilidade de o autor comparecer à audiência, 

dispenso seu depoimento pessoal, podendo sua companheira ser ouvida 

na condição de informante.

Aguarde-se a realização da audiência designada para 14.09.2018.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109791 Nr: 2828-26.2017.811.0087

 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: Eudilene de Lima Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Paulo Roberto Jorge 

do Prado, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo 

Bassan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quécele de Carli - OAB:17.062-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.: 117779 Nr: 4029-19.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte-MT, Érico Etevan 
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Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11.972/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida pelo Município de Guarantã do Norte, representado 

por Érico Stevan Gonçalves, em face do Estado de Mato Grosso.

A procuração apresentada pelos causídicos, apesar de conter a cláusula 

ad judicia, foi conferida especialmente para autorizar a representação do 

município no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 

Portanto, sendo a cláusula ad judicia habilitação dos causídicos a todos os 

atos do processo para o qual foram contratados, não se pode tê-los como 

habilitados para processo e foro completamente diverso.

Concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

procuração que habite os causídicos a propor a presente ação, sob pena 

de extinção.

Apresentada procuração, voltem-me conclusos para enfrentamento dos 

pedidos liminares.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98809 Nr: 750-93.2016.811.0087

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Alessandra de Castro Perez, 

para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de 

extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118096 Nr: 4220-64.2018.811.0087

 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: Antonio Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado da Polícia Civil da Comarca de 

Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon A. Chagas de Lima - 

OAB:OAB/MT 21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D I S P O S I T I V O21.Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, reconheço a litispendência e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código 

de processo Civil.22.CONDENO a parte impetrante nas custas e taxas 

processuais.23.CONDENO, ainda, a parte impetrante como litigante de 

má-fé a pagar multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 81, do CPC.24.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.25.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29942 Nr: 1418-79.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourivaldo Zappelini Huber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Fazenda Pública isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40156 Nr: 2358-39.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva e Tomé Ltda, TÂNIA APARECIDA DA 

SILVA, Maria do Socorro da Silva Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO do crédito tributário e por conseguinte julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c 

925 ambos do Código de Processo Civil.Fazenda Pública isenta de custas, 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81880 Nr: 1214-59.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenceslau Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO do crédito tributário e por conseguinte julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c 

925 ambos do Código de Processo Civil.Fazenda Pública isenta de custas, 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82749 Nr: 2083-22.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional De Metereologia, Normalização e 

Qualidade Industrial INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Northe Lage Treliçada Ind. E Com. De Materiais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias 

(Procurador(a) Federal) - OAB:Mat. 1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Instituto Nacional de Metrologia isento de custas, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27815 Nr: 2028-81.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Florêncio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:OAB-MT 2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Ibama isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 
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observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82465 Nr: 1799-14.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comfrilat Indústria e Comércio de Laticínios 

Ltda, ANA ELISA SERAFIM PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Fazenda Pública isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28418 Nr: 2613-36.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. Tschope - Me, Maria Selanira Tschope

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO do crédito tributário e por conseguinte julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c 

925 ambos do Código de Processo Civil.Fazenda Pública isenta de custas, 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 25924 Nr: 157-16.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Novo Mundo - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadir de Moura Generoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DI GIULIO 

BOHAC - OAB:6396-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Fazenda Pública isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83419 Nr: 2754-45.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ALVES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Fazenda Pública isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 25059 Nr: 1895-73.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA INTEGRAL DE REFORMA 

AGRARIA BRAÇO SUL CIRA - BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - Mato Grosso - Cuiabá - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO do crédito tributário e por conseguinte julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c 

925 ambos do Código de Processo Civil.Fazenda Pública isenta de custas, 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51624 Nr: 2715-31.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzani Da Costa Moura

 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.

 Vistos etc.

 Ante a ausência da parte Requerida, apesar de devidamente intimada e 

sendo audiência de instrução, resta preclusa a sua apresentação de 

memoriais. Assim, encerrada a fase de instrução, o processo está apto 

para sentença, uma vez que a parte autora já apresentou os memoriais, 

pois reiterou neste ato a inicial. Sendo que em relação à parte Requerida, 

como já mencionado, ocorreu a preclusão.

 Posto isto, SENTENCIO:

EUZANI DA COSTA MOURA ajuizou AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS).

 Aduz, em síntese, ser trabalhador rural, passando a vida toda laborando 

como rurícola, mormente no regime de economia familiar, trabalho 

indispensável à subsistência da família.

Demonstrativo do indeferimento do benefício em sede administrativa à 

fl.08.

A inicial veio instruída com os documentos de fls.10/26.

Citado, o requerido apresentou contestação de fls.40/48, alegando, em 

suma, a inexistência de início de prova material da condição de rurícola, no 

lapso temporal exigido.

Impugnação à fl.59 ratificando os termos da inicial.

Despacho saneador à fl.61.

 Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram 

ouvidas (02) duas testemunhas da parte autora e o patrono do requerente 

reiterou a inicial como alegações. Devidamente intimado, o INSS deixou de 

comparecer à audiência, razão pela qual precluiu seu direito de oferecer 

suas derradeiras manifestações.

É o relatório.

 Decido.

 São requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos, se 

mulher, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91).

 O autor nasceu em 06.01.1957, pelo que deveria comprovar 180 (cento e 

oitenta) meses de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 
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benefício, de acordo com a tabela disposta no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

O reconhecimento do tempo de serviço rural exige princípio de prova 

material, suplementada por prova testemunhal (Súmula 149 do STJ).

 Quanto ao início de prova material, a jurisprudência vem admitindo outros 

documentos além dos já especificados no art. 106 da Lei nº 8.213/91, 

considerando estes apenas como rol exemplificativo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DO 

EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. 

Dada a notória dificuldade de comprovação do exercício da atividade rural, 

esta Corte Superior de Justiça considera o rol de documentos previsto no 

art. 106 da Lei nº 8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse 

sentido, já se manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de 

reconhecimento como início de prova material da certidão de óbito do 

cônjuge, bem como da certidão de casamento, mesmo que não 

coincidentes com todo o período de carência do benefício, desde que 

devidamente referendados por robusta prova testemunhal que corrobore 

a observância do período legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se 

manifestou pela aceitação, a título de início de prova material, de 

documentos relativos à qualificação do então marido da autora, mesmo 

diante da separação ou do divórcio do casal, quando as informações 

contidas na documentação foi confirmada pela prova testemunhal. 

Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 47907/MG (2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. 

Sebastião Reis Júnior. j. 13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012).

De outro modo, tem-se que o início da prova material não necessariamente 

abranja o período de carência, desde que a prova testemunhal comprove 

o desempenho de trabalho rural no aludido período.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE 

SERVIÇO. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. 1. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada 

em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito 

conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

2. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador, inocorrente na espécie. 3. Para a obtenção da 

aposentadoria por idade, o trabalhador rural referido na alínea "a" dos 

incisos I e IV e nos incisos VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, além da 

idade mínima de 60 anos (homem) e 55 (mulher), deverá comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (artigo 48 da Lei nº 8.213/91), sendo prescindível que 

o início de prova material abranja necessariamente esse período, dês que 

a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da 

carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao 

tempo de carência. [...]. (Recurso Especial nº 345422/SP 

(2001/0068210-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 

18.04.2002, DJU 19.12.2002, p. 467).

O autor colacionou aos autos documentos pessoais (fl.10), certidão de 

casamento, já constando o autor como lavrador desde 1982 (fl.12), 

carteira do sindicato dos trabalhadores rurais (fl.14), carteira do INAMPS 

(fl.16/18), carteira de trabalho (fls.20/24), ficha escolar da filha (fl.26), 

documentos suficientes que demonstram o exercício de atividade rural por 

parte do requerente.

Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução é 

uníssona, firme e segura quanto ao exercício de atividade rural por parte 

do demandante durante o período de carência, fazendo jus, por 

conseguinte, ao benefício pleiteado.

Da antecipação dos efeitos da tutela ex ofício.

Infere-se da interpretação sistemática da norma fundamental inserta no 

art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 c/c os preceitos 

infraconstitucionais prescritos nos artigos 4º, 6º e 294 do Novo Código de 

Processo Civil, ser poder-dever do magistrado, ex officio, em qualquer 

fase processual assegurar, garantir e entregar o provimento jurisdicional, 

pois, norma de eficácia direta, apresenta força normativa tal que vincula 

os fatos imediatamente a elas.

 É dever do magistrado zelar e garantir a eficácia do provimento sob pena 

de ferir-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente 

considerando o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88, acrescentado 

pela EC/45.

 No caso em tela, observam-se presentes não apenas os requisitos da 

tutela provisória de urgência, previsto no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo da 

demora”, como ainda a evidência do direito, necessária ao deferimento da 

tutela de evidência (art. 311 do NCPC).

 Ademais, como a força normativa da tutela provisória deriva diretamente 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do dever de efetividade do 

processo, presentes a “probabilidade do direito” e o “perigo da demora”, 

além de evidenciado o direito na própria sentença, o Juiz tem o dever de 

garantir a eficácia do provimento jurisdicional no presente caso.

 Nesse diapasão, quando as causas envolvem pessoas idosas, cuida-se, 

nos termos da literal disposição do preceituado no art. 4º, §1º, Lei 

10.741/03, de um “dever de todos”, inclusive, um dever de justiça social 

(art. 3º, inc. I, c/c art. 170, “caput”, e art. 193, todos da CF/88).

 No caso vertente, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se 

impõe, mormente após a edição do art. 3º Lei 10.741/03, que determina a 

“absoluta prioridade” conferida ao idoso. Além disso, o art. 71 da mesma 

Lei determina “prioridade” na tramitação de ações envolvendo idosos.

 É oportuno, ainda, ressaltar que a antecipação dos efeitos da tutela 

perseguida visa à assistência aos desamparados (art. 6º, “caput”, CF/88), 

em observância ao principio constitucional da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, inciso III, CF/88).

 Analisando-se os requisitos necessários ao deferimento da tutela 

provisória de urgência (art. 300 do NCPC) e da tutela de evidência (art. 

311 do NCPC), verifica-se presente a “probabilidade do direito” através do 

direito declarado na presente sentença, assim como a demonstração de 

que as afirmações de fato estão comprovadas, tornando o direito 

evidente, o que revela pelo início de prova material e pelos depoimentos 

das testemunhas que corroboram o exercício da atividade rural 

desempenhada em regime de economia familiar, para a subsistência 

familiar.

 Já o “perigo da demora” consiste na possibilidade real de superveniência 

de agravos e acréscimos de riscos, situação inerente à idade avançada 

da parte autora.

 Assim, antecipo a tutela apenas no tocante à implantação do benefício, 

que deve ser imediata.

Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício 'aposentadoria por idade' (art. 48, Lei 8.213/91) 

em favor da parte requerente, retroativos ao requerimento administrativo.

A título de tutela preventiva (art. 5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, 

parágrafo único, art. 497 e art. 500, todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, 

e art. 71, Lei 10.741/03), fixo multa cominatória no importe de R$ 200,00 

por dia de atraso, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação, para o cumprimento do preceito mandamental.

Correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E.

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da 

Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% 

a.m. ou com outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de 

poupança que eventualmente venha a ser estabelecido. Contam-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 2º, do NCPC.

Tendo em vista a concessão de tutela antecipada para implantação 

imediata do benefício, forneça a Secretaria os dados necessários para 

tanto, nos termos do item 2.6.5 da CNGC.

Não submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de não 

ultrapassar o teto estipulado no art. 496, §3º, do NCPC, o quantum em que 

condenado o INSS.

Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 
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cautelas de praxe.

 Nada mais havendo a consignar por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Cumpra-se.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49106 Nr: 1625-85.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemir Errnesto Siqueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicaões LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme decisão de Ref. 31, intimo a parte autora 

para, no prazo legal, impugnar a contestação e manifestar-se sobre a 

certidão de fls. 47.

 Guiratinga - MT, 10 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36770 Nr: 539-50.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Flores e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 03, para CONDENAR 

o Acusado JAIR FLORES E SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido 

aos 30/11/1958, em Guiratinga-MT, filho de José Félix da Silva e Izaulina 

Flores e Silva, portador do Documento de Identidade RG n°172856 e CPF 

nº 172.972.731-04, como incurso na pena do art. 147, caput, do Código 

Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41543 Nr: 569-51.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de ref. 01, para CONDENAR 

o Acusado JOÃO DIAS DA SILVA, vulgo “Joãozinho”, brasileiro, operador 

de máquinas, nascido aos 23/06/1981, em Guiratinga/MT, filho de Ilson 

Alves da Silva e Luzia Dirce da Silva, portador do Documento de 

Identidade RG n° 14131005 SSP/MT e CPF nº 910.038.221-34, residente e 

domiciliado na Avenida Marechal Rondon, nº 280, Vale Rico, Guiratinga/MT 

como incurso na pena do art. 147, caput, do Código Penal, nos termos da 

Lei nº 11.340/2006.2)DA DOSAGEM DA PENA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39622 Nr: 47-24.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurelio Rosa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 05/07, para 

CONDENAR o Acusado MARCO AURÉLIO ROSA PEREIRA, brasileiro, 

solteiro, desempregado, nascido aos 31/03/1984, em Guiratinga-Mt, filho 

de José Carlos Pereira e Maria de Fátima Rosa Pereira, portador do 

Documento de Identidade RG n° 1529771-3 SSP/MT, residente e 

domiciliado na Avenida São Paulo, nº 385, Bairro Alto da Boa Vista, 

Guiratinga-MT, como incurso nas penas dos artigos 147, caput; art. 150, 

caput e art. 163, caput, todos do Código Penal, bem como nos artigos 19 e 

21 do Decreto-Lei 3.688/41, com Implicações da Lei 11.340/2006, na forma 

do artigo 69, do Código Penal.2) DA DOSAGEM DA PENA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50655 Nr: 2316-02.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Pereira da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 4, para CONDENAR 

o Acusado CÍCERO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, 

nascido aos 22/10/1979, em Guiratinga-MT, filho de Cícero Pereira da Silva 

e Terezinha Alves da Silva, portador do Documento de Identidade RG 

n°1751668-4, residente e domiciliado na Avenida Marechal Rondon, nº 

117, Bairro Santa Terezinha, Guiratinga-MT como incurso na pena do art. 

129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.Em 

observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar a pena:2)DA DOSAGEM DA PENA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36609 Nr: 498-83.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Almeida de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 01, para CONDENAR 

o Acusado Marcelo Almeida de Lima, brasileiro, funileiro, nascido aos 

05/05/1982, em Rondonópolis-Mt, filho de Idevanir Almeida da Paixão e 

José Gomes de Lima, portador do Documento de Identidade RG 

n°18559484, residente e domiciliado na Rua Treze de Maio, n° 1397 ou 

1275, Bairro Boa Esperança, Guiratinga-Mt, como incurso na pena do art. 

155, §4°, todos do Código Penal.2)DA DOSAGEM DA PENA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40105 Nr: 188-43.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 51, para CONDENAR 

o Acusado WASHINGTON CARLOS DOS SANTOS, brasileiro, gerente de 

fazenda e corretor, nascido aos 25/01/1961, em Tesouro-MT, filho de 

Jerônimo Cândido dos Santos e Ilda dos Santos, portador do Documento 

de Identidade RG n° 246.670, como incurso na pena do art. 129, § 9º, do 

Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.2)DA DOSAGEM DA 

PENA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56291 Nr: 858-13.2018.811.0036
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Souza Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiza Mariane Lebrero Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da condução da Oficiala de Justiça, 

bem como manifestar acerca da certidão de Ref. 36.

Guiratinga - MT, 10 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45612 Nr: 2472-24.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garibaldi Fernandes de Abreu, Paulo Cezar de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Marina 

Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 03/06, para isso:a) 

CONDENO o Acusado GARIBALDI FERNANDES DE ABREU, brasileiro, 

divorciado, gerente de fazenda, nascido aos 07/07/1962, em Giruá/RS, 

portador do Documento de Identidade RG: 6027767208, CPF: 

455.267.880-91, filho de Ramiro Lopes de Abreu e Olivia Fernandes de 

Abreu, residente e domiciliado na Chácara Mangabeira, Bairro Santa Maria 

Bertila Guiratinga-MT, como incurso na pena do artigo art. 12 da Lei nº 

10.826/2003.b) CONDENO o denunciado PAULO CÉZAR DE LIMA, 

brasileiro, casado, motorista, nascido aos 20/10/1978 em Cuiabá/MT, Filho 

de Francisco José de Lima e Maria de Fátima Lima, portador do RG nº 

1230788-2 SSP/MT e CPF nº 876.113.411-20, residente e domiciliado na 

Avenida Rotary Internacional, nº 861, Santa Maria Bertila, Guiratinga-MT, 

como incurso na pena do artigo art. 12 da Lei nº 10.826/2003.Desta feita, 

passo a dosar a pena:2) DA DOSIMETRIA DA PENA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57894 Nr: 1520-74.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Prada de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria da Glória Prada de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça anexa à Ref. 09. 

Guiratinga - MT, 10 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35215 Nr: 1467-35.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Ferreira, Ivonilde Pereira Loiola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010

 Diante do exposto:1) REJEITO a exceção de suspeição arguida pelo 

Defensor Público (fls. 368/380), sem apreciação de seu mérito, de acordo 

com os artigos com fulcro no art. 100, §2º do CPP e 305 do CPC. 2) Dando 

prosseguimento ao feito, considerando que já houve a devolução da Carta 

Precatória que foi expedida para Comarca de Rondonópolis-MT, com o 

objetivo de ouvir a testemunha de defesa Ilson Pereira Loiola (fls. 

356/365), DECLARO encerrada a instrução processual nestes autos, 

deste modo, DETERMINO que a serventia proceda com a intimação das 

partes a fim de que apresentem memoriais finais no prazo legal, a começar 

pelo Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga– MT, 10/09/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

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:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da condução da Oficiala de Justiça 

de mencionado na Ref. 12.

Guiratinga - MT, 10 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45268 Nr: 2321-58.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Samuel Oliveira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orivaldo Dias de Souza - 

OAB:7790-A/MT

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 51, para CONDENAR 

o Acusado LUCAS SAMUEL OLIVEIRA DE JESUS, brasileiro, 

desempregado, nascido aos 20/10/1996, em Guiratinga-MT, filho de Maria 

Martins de Jesus e Valdeci Oliveira Santos, portador do Documento de 

Identidade RG n°26330920 SSP/MT e CPF nº 704.268.391-96, como 

incurso na pena do art. 129, § 9º, do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 59652 Nr: 2174-61.2018.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 59652

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 16/10/2018 às 

14h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 10 de setembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49106 Nr: 1625-85.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemir Errnesto Siqueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicaões LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099

 Autos n° 1625-85.2017.811.0036

Código: 49106

Cível

 Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista que já foi acostado aos autos a Contestação as fls. 55/72, 

INTIME-SE a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal e 

manifestar-se sobre a certidão de fls. 47.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Guiratinga/MT, 21 de maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56435 Nr: 801-22.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca Márcio Rogério 

Martins nomeio como defensora dativa a causídica militante nesta 

municipalidade Dra. Karen Kelly Rossatto dos Santos - OAB/MT nº 19.204, 

para promover a defesa do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52813 Nr: 3130-41.2017.811.0027

 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: Heli Manoel Carvalheiro Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON CASTRO MIRANDA - 

OAB:36.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A Parte Requerente, no prazo legal e caso queira, impugne a 

Contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13123 Nr: 419-73.2011.811.0027

 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: MPdE, MdI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS, AEN, DFdS, O-ModAdB-SMG, JMdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT, CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - OAB:6217, Dejalma 

Ferreira dos Santos - OAB:12062/MT, Marcondes Rai Novack - 

OAB:8571, Romario de Lima Sousa - OAB:18881/MT, Ronan de 

Oliveira Souza - OAB:4099/MT

 PROCESSO N.º 419-73.2011.811.0027

CÓDIGO N.º 13123

Vistos em correição.

Tendo em vista que com o advento do novo Código de Processo Civil o 

juízo de primeiro grau não exerce mais o juízo de admissibilidade, revogo a 

decisão de fls. 1.082, determinando a intimação do apelado, Ministério 

Público Estadual, para que no prazo legal apresente suas contrarrazões.

Apresentada a peça ou transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, 

certifique-se e remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30710 Nr: 550-14.2012.811.0027

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 

de março de 2019 às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento 

das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao 

interrogatório do acusado.Caso alguma testemunha de acusação ou 

defesa resida fora da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória 

para a oitiva.Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem 

como o denunciado, para comparecerem a audiência 

designada.Considerando que o réu era defendido pela Defensoria Pública, 

que por sua vez encerrou as atividades de seu núcleo nesta comarca, 

nomeie-se a Sra. Gestora um advogado dativo para o réu.Ciência ao 

Ministério Público e a defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-41.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE DE LAMARE MENDES (REQUERIDO)

ARIELA DE LAMARE MENDES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 27/09/2018, às 8:30 horas.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11943 Nr: 240-50.2009.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticionios Mil Lac, MARIA ROSA RESENDE, 
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EVERALDO PEREIRA RESENDE, SINVAL ROSA DA CUNHA, Mara Castilho 

Coelho, Manoel Donilio dos Santos, Silvério da Silva, Silvério da Silva, 

GEDEON MARTINS DA ROCHA, Edzard Dias Marotzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873, Edson Baldoino Junior - 

OAB:SP/0162589, Nelceli Cristina Rodrigues Alves de Almeida - 

OAB:OAB/MT 17869

 Diante do exposto, com fulcro no referido dispositivo legal, DEFIRO o 

pedido formulado pela executada Maria Rosa Resende, de modo que, 

RECONHEÇO a impenhorabilidade da quantia depositada em conta 

poupança e que foi objeto de penhora (fls. 158/159 e 161), no valor de R$ 

2.515,63 (dois mil quinhentos e quinze reais e sessenta e três centavos), 

e, por consequência, determino sua desconstituição.No mais, acaso os 

valores penhorados (fls. 158/159 e 161) ainda não tenham sido vinculados 

ao presente feito, DETERMINO que a secretaria empreenda as diligências 

pertinentes junto a Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato 

Grosso com a finalidade de providenciar a vinculação dos referidos 

numerários.Preclusa a decisão e, após, o cumprimento parágrafo anterior, 

nos termos do provimento n.º 68/2018 do CNJ, determino a intimação da 

parte exequente, mediante remessa dos autos para que no prazo de 05 

(cinco) dias, caso queira, apresente impugnação ou recurso que entender 

pertinente, não havendo, fato que deverá ser certificado nos autos e, 

depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento, conforme requerido pela parte exequente.Por fim, 

considerando que por 02 (duas) oportunidades (fls. 160 e 358) foi 

deliberado por este juízo o cumprimento das determinações contidas nos 

itens I e II, da decisão de fls. 156 dos autos, DETERMINO que no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas a Secretaria providencie o seu efetivo 

cumprimento, sob pena de responsabilização funcional.No mais, 

DETERMINO que a Secretaria certifique se houve intimação da executada 

Mara Castilho Coelho acerca das penhoras levadas à efeito nas decisões 

de fls. 156 e 358/359 dos autos. Em caso negativo, DETERMINO o efetivo 

cumprimento das decisões.Após, o efetivo cumprimento das medidas 

acima determinadas, INTIME-SE o exequente, mediante remessa dos autos 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente, sob pena de suspensão da 

execução, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14875 Nr: 688-52.2011.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Paulino Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construlider Materiais de Construção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:OAB/MT 6.072-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da 

decisão de fl. 489/490.

Jauru, 10 de setembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37899 Nr: 1228-61.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI ROSA DEBRANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de 

novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, em caso 

de impugnação parcial, que a parte não questionada pela executada seja 

objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma do art. 535, §4º, do 

CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 10 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49108 Nr: 1475-37.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cassiano de Moura, Alzira Maria Cândida de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Maria de Souza Silva, Klinger da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEMERSON ALVES FERREIRA - 

OAB:14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita 

formulada na petição de fls. 171/175 dos autos e, ainda, o disposto no § 

2°, do art. 99, do CPC c/c art. 456, da CNGCJ/TJMT, DETERMINO a 

intimação da parte requerente, por seus advogados, via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove os pressupostos legais para 

concessão da gratuidade ou a incapacidade momentânea para o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento do benefício 

almejado, devendo para tanto apresentar documentos que comprovem a 

alegada hipossuficiência, tais como:

a) Cópia das últimas folhas da carteira de trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) Cópia de extratos bancários de contas de sua titularidade, e de 

eventual cônjuge, dos últimos três meses;

c) Cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) Cópia de sua última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal, e de eventual cônjuge;

e) Certidão negativa de bens imóveis,

Decorrido o prazo e devidamente certificado, VOLVAM-ME os autos 

conclusos.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 10 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35781 Nr: 488-06.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 
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por 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, Instituto de 

Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498/A

 Vistos.Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA c/c PEDIDO LIMINAR promovida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de RENATO DA SILVA, 

devidamente qualificados nos autos.(...).Pelo exposto, RECEBO a petição 

inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na forma 

do art. 17, §§ 7º, 8º e 9º da Lei nº 8.429/1992, oferecida contra Renato da 

Silva, devidamente qualificado no feito.CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

fazendo-se constar as advertências a que fazem menção os arts. 285 e 

319 do CPC.Com a resposta, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso. INTIMEM-SE a parte requerida, por seus 

advogados, via DJE, a respeito do conteúdo da presente decisão.CIÊNCIA 

ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 10 

de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49816 Nr: 1916-18.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: REGIANE VIEIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER LEONEL GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Alimentos c/c Pedido de Guarda e 

Regulamentação de visita em caráter liminar proposta por J. M. da S. G., 

devidamente representada por representante legal, a Sr.ª REGIANE VIEIRA 

DE SOUZA GARCIA, em face de VAGNER LEONEL GARCIA, todos 

devidamente qualificados nos autos.(...) Do Recebimento da Inicial – Tendo 

em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código 

de Processo civil, não sendo caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

mesmo Codex, RECEBO a petição inicial.- Do Segredo de Justiça – 

DETERMINO que os autos sejam processados em segredo de justiça (CPC, 

artigo 189, inciso II).- Da Assistência Judiciária – DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita à parte autora, na forma do disposto no artigo 98 do Código 

Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou modificação posterior, caso 

seja constatada sua capacidade financeira.- (...) ARBITRO ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS em favor da filha menor, em 30% (trinta por cento) do 

salário-mínimo vigente, o que atualmente corresponde ao valor de R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), devidos a partir 

da CITAÇÃO, a serem pagos diretamente para a requerente que deverá 

fornecer recibo comprovando o referido pagamento.- Da Audiência de 

Conciliação – Considerando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor que prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §

§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por 

Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

DESIGNO audiência de tentativa de conciliação/mediação para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 13h30min., a ser realizada no Centro de Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.(...)Caso a audiência de 

conciliação/mediação alcance a solução consensual do conflito, 

COLHA-SE manifestação do Ministério Público, por meio de remessa dos 

autos e, na sequência, TORNEM-ME os autos conclusos.Dê-se ciência ao 

Ministério Público, nos termos do artigo 698, do Código de Processo 

Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 10 de setembro de 

2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540 Nr: 190-39.2000.811.0047

 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: Antonio Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanilda Ribeiro dos Santos Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARLES DIAS SILVA, 

para devolução dos autos nº 190-39.2000.811.0047, Protocolo 540, 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-82.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação da Parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, para 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000061-84.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINO APOLINARIO PEREIRA (REQUERENTE)

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jessica Fernandes Moraes (REQUERIDO)

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000061-84.2018.8.11.0047. REQUERENTE: ERONDINO APOLINARIO 

PEREIRA REQUERIDO: JESSICA Vistos. Por prudência, como forma de se 

evitar alegação futura de nulidade por cerceamento de defesa, 

INTIMEM-SE a parte requerente, por seus advogados, via DJE, e a parte 

requerida por mandado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a pertinência, sob pena de 

serem indeferidas. Consigno que, o transcurso ‘in albis’ do prazo acima 

mencionado será interpretado como desinteresse na produção de provas 

e acarretará o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do 

NCPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jauru/MT, 31 de agosto de 2018. Angela 

Maria Janzeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000159-06.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Finalidade: Intimação da parte reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000160-88.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Finalidade: Intimação da parte reclamante para que dê andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6384 Nr: 1089-24.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SANTINI LTDA - ME, VANDER 

MÁRCIO DA SILVA, ESPÓLIO DE DÉBORA CRISTINA SANTINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13383/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

através de emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo 

cumprimento do mandado de PENHORA E AVALIAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40928 Nr: 3262-35.2017.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ODELIO FREITAS E CIA LTDA ME, JOSÉ 

ODÉLIO FREITAS, LEIDA MARIA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190

 Vistos em Correição.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Embargos à Ação Monitória, 

determino a suspensão do presente feito, até a decisão final do referido 

incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30784 Nr: 597-80.2016.811.0048

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARÓQUIA BOM JESUS DE JUSCIMEIRA DE 

PRELAZIA DE RONDONÓPOLIS, ARLINDO CANOVA PABLOS, TERCEIROS 

INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos em Correição.

1. Uma vez que fora apresentada contestação, intimem-se a parte autora, 

para que querendo, apresente impugnação, no prazo legal.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30537 Nr: 517-19.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos em Correição.

Trata-se de embargos de declaração propostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, já qualificados, em face da sentença de extinção proferida, 

aduzindo, em síntese, que a referida decisão possui omissão e 

contradição, por não ter dado oportunidade para a manifestação da parte 

autora, pretendendo assim a sua correção.

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 omissão 

alegada, uma vez que não apreciou pedidos da parte autora. Assim 

sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa decisão, neste 

aspecto.

ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos para anular a referida sentença 

de extinção, prolatada na Ref. 17, devendo a presente execução ter 

continuidade até a satisfação integral do débito.

Intimem-se a parte exequente para que se manifestem nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias requerendo o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26460 Nr: 302-77.2015.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12090A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925

 Vistos em Correição.

1. Diante da informação contida no petitório de Ref: 50, intime-se a 

Empresa Real Brasil Consultoria para que promova o agendamento, da 

data e horário em que a avaliação será realizada, no prazo de 20 (vinte) 

dias.

2. Agendada a data e horário da avaliação, cientifiquem-se as partes.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 10 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46345 Nr: 2299-90.2018.811.0048

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos 

dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 

do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva realizado pelo réu VENILSON DA SILVA.4. Ciência ao Ministério 

Público e ao réu Venilson da Silva acerca da presente decisão.5. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 10 de setembro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 383 Nr: 85-30.1998.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEDRO BEZERRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

DA CRUZ JÚNIOR - OAB:MT-17801

 Vistos em Correição.

1. Cuida-se de Execução de Sentença em que o Ministério Público Estadual 

move em desfavor de Francisco Pedro Bezerra da Cruz, ambos 

qualificados nos autos.

2. O exequente pugnou pela atualização dos valores devidos, conforme 

exigência do artigo 524, do NCPC, o que fora realizado pelo Contador 

Judicial às fls. 510.

3. Assim, 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. Na mesma toada, defiro a cota ministerial para que sejam cumpridos os 

itens “a”; “b” e “c”, das fls. 507/508 dos autos, com urgência.

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32035 Nr: 1187-57.2016.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA DE MT. - CREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELMUT FLAVIO PREZA 

DALTRO. - OAB:7 .285/MT, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:11291/O

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulado nos 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO manejados por COOPERATIVA 

MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA. em face do CREA/MT - 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA, 

conforme fundamentação supra, determinado o prosseguimento da 

execução em apenso até seus ulteriores termos.3.2. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20 % (vinte por 

cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do 

NCPC.3.3. Traslade-se cópia desta decisão para os autos de Código 998 e 

1562.3.4. 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.: 22003 Nr: 11-48.2013.811.0048

 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: ARLINDO CANOVA PABLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEUSSON ALVES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA RAFAELLY ASSUNÇÃO E 

SILVA - OAB:14971, DR. JOSE HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que os presentes autos já tiveram sentença de extinção com 

transito em julgado, conforme certidão acostada nos autos, indefiro o 

pedido retro determinando que o mesmo retorne ao arquivo 

definitivamente.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41878 Nr: 377-14.2018.811.0048

 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: FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/ MT13431A

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por ELIAS PEIREIRA DE SOUZA, em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para: 

a) DECLARAR a inexistência dos débitos nos valores de R$ 766,20 

(setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), referente ao mês 

de junho de 2017, R$ 581,73 (quinhentos e oitenta e um reais e setenta e 

três centavos), referente ao mês de setembro de 2017 e R$ 410,69 

(quatrocentos e dez reais e sessenta e nove centavos), referente ao mês 

de dezembro de 2017, arbitrados pela reclamada; b) DETERMINAR que a 

Reclamada arbitre consumo, referente ao mês de junho; setembro e 

dezembro de 2017, resultante da média de consumo dos doze meses 

anteriores aos mesmos, devendo devolver o valor excedente pago, 

devidamente corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do 

pagamento efetuado.Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Transitada em julgado, ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da RosaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37009 Nr: 1630-71.2017.811.0048

 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 LOPES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DOS SANTOS COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída com documentos 

que, "a priori", constituem prova escrita sem eficácia de título executivo a 

denotar a probabilidade do débito, de modo que a ação monitória é cabível, 

eis que se pretende pagamento de soma em dinheiro/entrega de coisa 

fungível/entrega de determinado bem móvel.

2. Cite(m)-se e intime(m)-se, pessoalmente, para responder a ação no 

prazo legal, expedindo-se o necessário para tanto, inclusive carta 

precatória com prazo de 20 (vinte) dias, se o caso.

3. Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, anotando-se, nesse mandado, 

que, no caso de pronto pagamento, a parte ré ficará isenta de custas e 

honorários advocatícios.

5. Conste, ainda, no mandado, que nesse prazo a parte ré poderá 

oferecer embargos, e que, caso não efetue o pagamento ou não ofereça 

embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”.

6. Intime(m)-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 10 de setembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46334 Nr: 2296-38.2018.811.0048

 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: SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 
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LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deiei de intimar a parte autora tendo em vista já ter sido 

intimada na Ref. 7, na pessoa de sua Advogada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41265 Nr: 131-18.2018.811.0048

 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: THAYS FABIANE APARECIDA HERCULANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES, RONI MENEZES, 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, GILSON KRAYCZY - OAB:22754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637, HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB:20006/O, 

PROCURADOR(A) DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 561 e seguintes, do Código 

de Processo Civil e artigos 1.210 e seguintes do Código Civil, DEFIRO A 

LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE formulada por Thays Fabiane 

Aparecida, para DETERMINAR a manutenção/reintegração da parte autora 

na posse dos bem(ns) descrito(s) na inicial, devendo os requeridos se 

absterem de ocupar a referida área, autorizando desde já a requisição de 

reforço policial, caso necessário.3.2. Indefiro o pedido feito pelos 

requeridos Denner Araújo Chaves e Roni Menezes para que sejam 

excluídos do polo passivo da presente ação, por entender que neste 

momento processual não há elementos suficientes para analise mais 

acurada de tal pedido, devendo o presente feito ser devidamente 

instruído.3.3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43878 Nr: 1246-74.2018.811.0048

 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: LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristian Massayoshi B. Koyama 

- OAB:22108/O, POTYRA IRAE LOUREIRO - OAB:18910/O, TÚLIO 

AGUIAR TABOSA. - OAB:25531-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido contido no petitório de Ref: 35, portanto intime-se o 

requerido para que forneça a parte autora o carro reserva, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) em benefício da parte autora, caso haja 

descumprimento da decisão (Ref: 21).

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

 Juscimeira – MT, 10 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25233 Nr: 995-95.2014.811.0048

 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, 

JNFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARVALHO MARIANO - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO SALIM CARONE - 

OAB:23362/A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Vistos em Correição.

 1. Defiro o pedido retro para que sejam levantados os valores 

bloqueados. Para tanto, intimem-se a parte requerida para que se 

manifeste nos autos, apresentando os dados bancários necessários para 

a expedição do alvará judicial referente aos valores bloqueados, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21029 Nr: 72-40.2012.811.0048

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ROCHA FERNANDES, ELIDIR JOSÉ 

RESENDE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARTINEZ - 

OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:MT 15.994

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, 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, 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-21.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DAIANE MOURA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por 

DAIANE MOURA DE ASSUNCAO, qualificada nos autos, em face da VIVO 

S/A. ambos identificados, buscando a parte reclamante, liminarmente, 

obrigar à reclamada a acostar ao feito as gravações concernentes ao 

atendimento nos protocolados, bem como prove que não suspendeu a 

linha telefônica do Autor, e que o notificou quanto a suspensão ocorrida. É 

o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas 

acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, 

por certo, admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 

9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso 

concreto, verifica-se que os pedidos de antecipação de tutela 

confundem-se com o mérito da ação, motivo pelo qual não merecem 

guarida nesta fase de análise perfunctória. Desta forma, não estão 

presente os requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível se faz a 

prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o que não 

se verifica nos autos. Também, com relação ao dano de difícil reparação, 

não ficou claramente demonstrado. Assim, considerando a principiologia 

que ilumina os Juizados especiais, levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que não 

ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da concessão 

da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido 

na inicial, por entender não estarem presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do referido pedido. 4. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 5. Designe-se 

sessão de conciliação. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-51.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ABADIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por FRANCISCO 

ABADIA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, 

alegando que é usuário dos serviços de eletricidade da Unidade 

Consumidora nº 6/152176-4, e que a sua unidade consumidora fora 

transferida para outro consumidor, cujo nome – Elton Larri Riva, que, 

segundo informações da própria Promovida o referido consumidor é de 

Primavera do Leste/MT, sendo a referida no mês de junho, julho e agosto 

na classe residencial com valores de R$ 983,36, R$ 286,39 e R$147,29, 

respectivamente e como não foram realizados os referidos pagamentos, 

teme pela interrupção do fornecimento da energia elétrica. Assim, pede a 

liminar para que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia elétrica, sob pena de cominação de multa diária. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No presente caso, 

constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece 

amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram 

demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a concessão do 

pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que 

conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos 

juntados. Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é 

evidente, pois o bloqueio dos telefones acarreta-lhe excessivo gravame e 

prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo 

requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, está 

demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de utilizar 

a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para 

qualquer cidadão, por se tratar de utilidade básica. Em matéria de defesa 

do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive 

com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o 

juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, 

tenho que a concessão da presente medida, como forma de dar guarida 

ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. ANTE O 

EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado 

pela parte, para determinar que a parte requerida abstenha de interromper 

o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor Nº 

6/152176-4, com relação aos valores discutidos na presente ação, sob 

pena de cominação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por dia de descumprimento, em benefício do autor, até o limite de 40 

(quarenta) salários mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a parte 

ré, constando do chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-26.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ADRIANA BERNARDO GARDEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência de débito, bem como ser indenizada por 

danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter o seu nome 

negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, pela reclamada 

sem a devida comunicação. Atendendo aos termos do artigo 355, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, 

por não haver necessidade de dilações probatórias, uma vez que a parte 

requerida deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação. 

Considerando que a reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação, com relação a ela decreto a revelia e aplico ao presente o 

julgamento antecipado da lide, contudo, a revelia não conduz 

necessariamente à procedência do pedido, apesar do disposto nos artigos 

acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, estando acima dela 

o livre convencimento do juiz a quem cabe examinar a prova dos autos. Da 

análise dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um 

serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma 

vez que permitiu que houvesse a formação de contrato de prestação de 

serviço, sem a concordância da parte autora, bem como não poderia 

haver tal inscrição, junto aos órgãos de proteção ao crédito, sem a devia 

comunicação ao autor, conforme art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “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 dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela inclusão 

indevida do nome da reclamante no Serviço de Proteção ao Crédito pela 

parte reclamada DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME, gerando 

no autor dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo 

enganada por um contrato sem a devida contraprestação. Assim, sendo 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Não se afigura 

possível a prefixação do quantum da indenização devida por danos 

morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela aplicação 

dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para 

compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para 

desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, 

assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor 

não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem 

tão pequeno que se torne inexpressivo. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido contido na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA 

NETO, em face da reclamada DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - 

ME, para: a) DECLARAR a inexistência de débitos da parte Reclamante 

frente à Reclamada; b) CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco 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. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-29.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (ADVOGADO(A))

MARCOS JOSE NETO (REQUERENTE)

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por 

MARCOS JOSE NETO, qualificado nos autos, em face de BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, também identificado, 
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buscando o reclamante, liminarmente, obrigar o reclamado a restituir os 

valores referente às parcelas já pagas do Consórcio do qual desistiu. É o 

breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas 

acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, 

por certo, admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 

9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, 

não está presente um dos requisitos necessários para a antecipação da 

tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível se 

faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o 

que se verifica nos autos, no que tange às informações trazidas pelos 

documentos colacionados. No entanto, com relação ao dano de difícil 

reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que não há como 

saber se a retenção dos valores tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000316-73.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. 1. Defiro o pedido retro para que seja suspenso o 

cumprimento do mandado de penhora e remoção do veículo da parte 

requerida, pelo período de 60 (sessenta) dias. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-14.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIEL OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte 

autora, alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos 

no SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o 

reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, 

determinar a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela 

procedência do pedido em sua totalidade. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, não está 

presente um dos requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível se faz a 

prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o que se 

verifica nos autos, no que tange às informações trazidas pelos 

documentos colacionados. No entanto, com relação ao dano de difícil 

reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que não há como 

saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim esperar o 

desfecho da presente ação, para que possa haver a comprovação das 

alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do consumidor, e 

considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de 

inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que não 

ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da concessão 

da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido 

na inicial, por entender não estarem presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do referido pedido. 4. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-81.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SOILANI PACHECO SOUZA (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por SOILANI 

PACHECO SOUZA em face de MAGAZINE LUIZA S/A, ambos qualificados, 

alegando, em síntese, que efetuou a compra de um celular: iphone 8 plus 

256 Gb, 4G, Cor Dourado, com o pedido #5755500663281023, no valor de 

R$ 1.989,00 (Um Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais), no site da 

requerida e assim que logrou êxito no pagamento do boleto, enviou uma 

mensagem via email a requerida, informado o pagamento do mesmo, sendo 

afirmado que o produto seria entregue em até 7 (sete) dias úteis, data esta 

prevista para entrega na residência da autora, findando desta forma em 

03/08/2018. Porém, passado quase 30 (trinta) dias da data aprazada e 

diversos contatos com a referida empresa o referido telefone ainda não 

fora entregue ao autor. Assim, busca a parte reclamante, liminarmente, a 

determinação para que a requerida seja compelida a entregar a referida 

encomenda, sob pena de aplicação de multa diária, por descumprimento 

de ordem judicial. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, estão presentes os requisitos necessários para a 

antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que 

conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos 

juntados, os quais demonstram a instalação da internet com metade da 

velocidade prometida e valores das contas acima do combinado. 

Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é evidente, já 

que a parte reclamante está sendo lesada no seu direito de consumidor, 

vez que contratou, pagou e não recebeu a mercadoria como fora 

prometido. 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido liminar, contido na inicial, 

para o fim de determinar que a parte requerida providencie a entrega da 

referida encomenda, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de aplicação 

de multa diária, por descumprimento de ordem judicial, a qual fixo no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, em benefício 

do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4. Sem prejuízo do 

imediato cumprimento da providência supra, designe-se sessão de 

conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-66.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LEMO (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte 

autora, alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos 

no SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o 

reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, 

determinar a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela 

procedência do pedido em sua totalidade. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, não está 

presente um dos requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível se faz a 

prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o que se 

verifica nos autos, no que tange às informações trazidas pelos 

documentos colacionados. No entanto, com relação ao dano de difícil 

reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que não há como 

saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim esperar o 
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desfecho da presente ação, para que possa haver a comprovação das 

alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do consumidor, e 

considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de 

inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que não 

ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da concessão 

da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido 

na inicial, por entender não estarem presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do referido pedido. 4. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-87.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA (ADVOGADO(A))

SANDRO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

não ter conseguido efetuar pagamentos com cartão de crédito, após ter 

solicitado cancelamento de uns dos cartões. Atendendo aos termos do 

artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou o não recebimento do referido cartão de crédito quando da 

compra efetuada. No entanto não foi possível a comprovação de que as 

referidas recusas sejam o nexo causal dos prejuízos reclamados. Assim, 

pela simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que 

houve um pedido de cancelamento de cartão por parte do autor e que 

após não conseguiu comprar com o seu cartão. A demais, a requerida, em 

sede de contestação justifica de forma coerente o ocorrido, devendo ser 

acatada a sua defesa. Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a 

comprovação do não pagamento através do referido cartão, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. 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 indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

SANDRO ALVES DE LIMA, em desfavor de VISA ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO, por entender não ter havido danos materiais ou 

morais a serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66211 Nr: 841-54.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES LOPES OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ziláudio Luiz Pereira - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de intimação infrutífera de (fl. 55), INTIME-SE a parte 

autora para que no prazo legal, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70711 Nr: 1650-10.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORENITO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte autora não sabe informar o paradeiro da 

requerida, DEFIRO o pleito de fl. 38 dos autos, no que tange à pesquisa de 

endereço do executado pelo sistema INFOJUD e SIEL.

 Restando frutífera a pesquisa, CITE-SE a parte executada nos termos 

legais.

Caso reste negativa a citação da requerida DÊ-SE vista dos autos ao 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias requeira o que for de 

direito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, volte concluso 

para deliberação quanto aos demais pedidos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72828 Nr: 1153-59.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Consubstanciado na certidão à fl. 73, DETERMINO expedição de novo 

mandado, constando o mesmo endereço, para nova tentativa de intimação.

Destarte, caso reste infrutífera a localização do réu, vista ao Ministério 

Público.

Expeça-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75682 Nr: 2092-39.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDO APARECIDO VIEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Vistos em correição.

Intime-se o causídico peticionante à fl.173, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos instrumento de procuração, sob pena de 

desentranhamento.

 Certifique-se o decurso de prazo, após conclusão.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63804 Nr: 834-96.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BUFFON LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dou-me por suspeito para atuar neste feito (art. 145, §1º do CPC).

Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal.

Oficie-se a Corregedoria.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72407 Nr: 921-47.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

244/2018, informando a impossibilidade de comparecimento às audiências 

agendadas para as datas dos dias 10/09/2018 a 12/09/2018, datas estas 

em que estará de férias, diante disso, REDESIGNO o ato para 07 de 

fevereiro de 2019, às 15h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69046 Nr: 733-88.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Tirapelle, DANI ANDRÉ TIRAPELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora acerca dos embargos declaratórios oferecidos às 

fls.65.

Destarte, havendo manifestação ou não, certifique-se, após, volte 

concluso.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49349 Nr: 1174-79.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TAQUARI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de execução fiscal proposta pelo FAZENDA 

NACIONAL - UNIÃO em detrimento de MADEREIRA TAQUARI LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado. Apesar das inúmeras tentativas de 

localização do paradeiro da empresa, restaram todos infrutíferas, 

conforme (fls. 57 e 68).Desta forma, em manifestação à fl. 69, a 

exequente pugna pelo redirecionamento da execução aos os sócios da 

empresa, os quais constam diretamente na CDA como devedores do 

débito, bem como citação do sócio no endereço informado a fl. 69.Ainda, 

consubstanciado aos documentos anexos às fls. 70, estes comprovam 

que a empresa executada encontra-se “ativa”.Relatei.DECIDO(...)- A 

circunstância de a sociedade estar em débito com obrigações fiscais não 

autoriza o Estado a recusar certidão negativa aos sócios da pessoa 

jurídica. VI - Na execução fiscal, contra sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada, incidência de penhora no patrimônio de 

sócio-gerente, pressupõe a verificação de que a pessoa jurídica não 

dispõe de bens suficientes para garantir a execução. De qualquer modo, o 

sócio-gerente deve ser citado em nome próprio e sua responsabilidade 

pela dívida da pessoa jurídica há que ser demonstrada em arrazoado 

claro, de modo a propiciar ampla defesa. No presente caso, verifico que 

houve a dissolução irregular da empresa executada, uma vez que consta 

em seu cadastro como ativa, no entanto não funciona mais em seu 

endereço.Destarte, DEFIRO o redirecionamento da execução fiscal para o 

seu sócio administrador Sr. Claudio Goliczeski, bem como, Determino sua 

citação no endereço acostado a fl. 69, para pagar a dívida no prazo de 05 

dias, sob pena de penhora de bens. Após, façam-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 10 de 

setembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61454 Nr: 153-63.2013.811.0109

 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: MOACIR TOMAZ, MARIA APARECIDA DUQUESNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 
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OAB:8094/MT

 Vistos etc.

Considerando a intimação da Fazenda Nacional e da Fazenda Pública do 

Estado, conforme fl. 97, os quais até o momento não se manifestaram, 

bem como, não houve a ciência do representante do Ministério Público, o 

qual também deverá se manifestar sobre o pleito, diante disso, vista ao 

parquet, pra manifestar, dentro do prazo legal.

 Em tempo, suspendo a solenidade agendada paro o dia 11/09/2018, até a 

efetiva ciência do Ministério Público e sua manifestação nos autos, bem 

como, aguarda-se a manifestação da Fazenda Nacional e da Fazenda 

Pública do Estado em relação ao pleito.

Após, a manifestação das partes, voltem os autos conclusos para 

agendamento de audiência.

 A secretaria para que certifique a resposta das fazendas.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Dê ciência sobre o cancelamento da audiência às partes e aos advogados 

com urgência, se possível, por telefone.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62762 Nr: 1435-39.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAN HENRIQUE BENES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.Diante da manifestação do acusado à fl.115, e, não sendo 

possível a nomeação da Defensoria Pública NOMEIO o Dr. ELITON 

REZENDE para promover a defesa do interesse do réu ADAN HENRIQUE 

BENES MORAIS.Tomando em conta a natureza da causa e considerando 

que a instrução está encerrada, faltando apenas as alegações finais, 

FIXO os honorários do mencionado advogado em 04 URH.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. Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do 

mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência aos 

advogados nomeados(...)Registre-se, também, que são obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º 

do Provimento 09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com 

zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na 

substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com 

devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo 

das sanções administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na 

sentença do presente feito, será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.1)ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, 

do referido Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para 

requerer o direito e apresentar alegações finais.3)Após, façam-me os 

autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 10 

de setembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77819 Nr: 1953-53.2018.811.0109

 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: ISABEL DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Salles Micheletti - 

OAB:22.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

para implantação de benefício de prestação continuada BPC-LOAS, com 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, movido por ISABEL 

DOS SANTOS BARROS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.Assevera a parte autora ser portador das seguintes 

patologias: Hanseníase – CID A-30, causando-lhe incapacidade.Aduz que, 

diante de sua situação, requereu junto à autarquia ré, a concessão do 

benefício de prestação continuada LOAS, tendo sido negado (fl. 18). 

Requer concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para 

implantação do benefício de prestação em favor da autora.Instruiu os 

autos, com documentos de fl. 14/37.(...).Outrossim, através do Ofício 

Circular nº 003/2013 -PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual 

a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, 

em benefícios previdenciários afetos à área médica, seja primeiramente 

realizada a perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que 

seria outorgada maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo 

encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os quesitos para serem 

respondidos pelo expert.Assim, NOMEIO perito judicial na pessoa do Dr. 

CARLOS ALBERTO CASULA – Clínica Corpus – Marcelândia – MT, 

devendo a parte autora se dirigir a Clinica Corpus, para realização de 

perícia, a qual fica DESIGNADA para o dia 26 de setembro de 2018, às 

10h00. Fixo os honorários periciais no importe de R$234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos) nos termos da Resolução nº 

541/2007 do CJF.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO os mesmos 

formulados pelo INSS no Ofício Circular nº 003/2013:(...).INTIME-SE a parte 

autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46308 Nr: 90-77.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO SOARES DA SILVA PAPELARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se o respectivo mandado de citação.

Ainda, informe ao respectivo Oficial de Justiça que a exequente oferecerá 

os meios necessários para seu cumprimento.

Destarte, fica consignado que a exequente deverá verificar junto ao 

Oficial responsável a data e hora que pretende cumprir o respectivo 

mandado, providenciando, por conseguinte, os meios de locomoção.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Cite-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76618 Nr: 1294-44.2018.811.0109

 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: VALMOR LUIZ MATTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

CITE-SE a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo 

contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 
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julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.

INTIME-SE. CITE-SE.

Marcelândia-MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77467 Nr: 1729-18.2018.811.0109

 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: JOSE JULIO DIAS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntado comprovante de 

hipossuficiência, bem como o requerimento administrativo, dentro do prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Marcelândia-MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72242 Nr: 823-62.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR JOSÉ SCAMPARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos,

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às fls.56/57, tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de 

improcedência da denúncia, conforme alegado pela defesa.

Destarte, diante da inocorrência de fato que cause a improcedência da 

denúncia, e, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, 

ÀS 15:00 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação (fl.06), bem como as 

requeridas pela defesa (fls.56/57), para comparecerem à audiência 

designada sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE. Requisite-se escolta, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77066 Nr: 1507-50.2018.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA NOVA REPÚBLICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MARIA JANENE COSTA, Alexandre 

Janene Costa, Espólio de Aldo Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, 

nos termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015).

Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil).

CONSIGNE-SE que caso a parte Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada.

INDEFIRO a averbação da ação na escritura do imóvel, considerando que 

o imóvel não é objeto do litígio, bem como o autor não conseguiu 

demonstrar a presença do periculum in mora.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61452 Nr: 151-93.2013.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR RAIMUNDO GONÇALVES, ELISANGELA DE 

SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos etc.

Considerando a intimação da Fazenda Nacional e da Fazenda Pública do 

Estado, conforme fl. 97, os quais até o momento não se manifestaram, 

bem como, não houve a ciência do representante do Ministério Público, o 

qual também deverá se manifestar sobre o pleito, diante disso, vista ao 

parquet, pra manifestar, dentro do prazo legal.

 Em tempo, suspendo a solenidade agendada paro o dia 11/09/2018, até a 

efetiva ciência do Ministério Público e sua manifestação nos autos, bem 

como, aguarda-se a manifestação da Fazenda Nacional e da Fazenda 

Pública do Estado em relação ao pleito.

Após, a manifestação das partes, voltem os autos conclusos para 

agendamento de audiência.

 A secretaria para que certifique a resposta das fazendas.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Dê ciência sobre o cancelamento da audiência às partes e aos advogados 

com urgência, se possível, por telefone.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67953 Nr: 250-58.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): L G LAMINADOS EIRELI - EPP, Noeli Ricci 

Grandini, ANDERSON FERNANDO GRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de desarquivamento à fl. 60.

Ademias, DEFIRO a expedição do alvará, conforme requerido à fl. 60.

Destarte, em atendimento ao provimento nº 68/2018, CNJ, precedente a 

expedição deferida, INTIMEM-SE os executados para, querendo, interpor 

impugnação ou recurso, no prazo legal.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se, volte concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 35250 Nr: 1801-25.2006.811.0109

 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: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, ADALBERTO 

NAVAIR DIAMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento à fl. 266, no que pertine a citação requerida.

Destarte, citem-se as pessoas/herdeiros indicados à fl.267, para que no 

prazo legal (contestação), manifestem-se quanto ao cumprimento de 

sentença.

Após, volte concluso para análise dos demais pedidos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77295 Nr: 1632-18.2018.811.0109

 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: JOSE AUGUSTO MATOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil.

CITE-SE o requerido para contestar a demanda, devendo constar as 

advertências dos artigos 335, III e 336, bem como dos artigos 344 e 345 do 

CPC.

 Após, havendo contestação, vista a parte autora para impugná-la no 

prazo legal.

Em seguida, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Marcelândia-MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50089 Nr: 626-20.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudêncio Borges - 

OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de penhora online, nos termos do artigo 854 do CPC.

Efetive-se o bloqueio de contas dos requeridos através do sistema 

BACENJUD, no valor do débito. Junte-se aos autos cópia da operação. 

Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como termo de penhora o 

protocolo emitido pelo sistema e que a quantia indicada seja transferida 

para a Conta Única, na forma do art. 515, §1º da CNGC e do artigo 854 do 

CPC.

Se a penhora online for realizada inteiramente com sucesso, intime-se a 

parte Executada para apresentar embargos no prazo de 15 dias.

Não apresentados os embargos, certifique-se e, nesse caso, fica desde 

já deferido o levantamento do valor depositado na forma a ser postulada 

pela parte credora que deverá ser intimada para se manifestar a respeito, 

no prazo de 5 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49426 Nr: 1251-88.2010.811.0109

 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: MARIA APARECIDA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento formulado pela parte autora à fl.179, no que pertine 

a expedição do RPV. Intime-se a parte autora para juntar aos autos 

planilha atualizada do débito.

Destarte, certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE a RPV respectiva, 

observado os critérios legais.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63006 Nr: 161-06.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a ordem de preferência quanto ao recebimento de crédito 

(valor em dinheiro) Defiro pela derradeira vez o pedido de fls.78 dos 

autos, no que tange a penhora on line.

 EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

(fl.80). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, intime-se o exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias requerer o que for de direito, notadamente a 
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adjudicação dos bens penhorados, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64839 Nr: 140-93.2015.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Marques - 

OAB:MT-2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

 Acolho o requerimento do Ministério Público à fl.71 dos autos.

 Destarte, DESIGNO audiência de conciliação para data de 03 de outubro 

de 2018, às 17:40 horas.

 Em tempo, a presente audiência abrangerá sob os autos nº 64839 e 

64431.

 Por fim, apense a estes autos, o processo sob o número 64431, bem 

como, junte-se cópias da presente determinação aos autos 64839 e 

64431.

 INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77891 Nr: 1999-42.2018.811.0109

 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: MARIA LUCIA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22.516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

previdenciária pleiteando o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença, em sede de tutela de urgência de caráter antecipatório e, 

ao final, a conversão em aposentadoria por invalidez movida por MARIA 

LUCIA BRITO em detrimento do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.Assevera o autor que, através de processo administrativo (NB – 

6179663533), requereu junto ao INSS a concessão auxílio doença por 

desenvolver graves problemas de saúde, como pressão alta, hérnia 

abdominal, crise de ansiedade e gastrite. Esclarece que a enfermidade do 

qual se encontra acometida, lhe causam limitações nos seus afazeres 

diários, impossibilitando até mesmo para simples tarefas e de trabalhar, 

motivo pelo qual, não lhe restou outra alternativa senão a propositura da 

presente demanda, na qual busca em sede de antecipação de tutela, a 

implantação do benefício de auxílio doença ou invalidez.Instruiu os autos, 

com documentos de (fls. 14/26).Relatei.DECIDO.Defiro os benefícios da 

justiça gratuita requerida.Embora a parte autora tenha colacionado aos 

autos ponderáveis elementos de cognição, estes representam apenas 

uma visão unilateral dos fatos narrados na exordial não possuindo o 

condão de embasar a tutela pretendida de início que é a concessão do 

auxilio doença até julgamento final da demanda. Por esta razão, postergo a 

análise da medida liminar para após a realização da perícia médica, fato 

que possibilitará a este Juízo, melhor instrução do processo.(...)Ademais, 

DETERMINO ao perito a responder os quesitos do autor às fls. 11/13.APÓS 

a juntada do laudo, conclusos os autos para analise do pedido de tutela 

antecipada.INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados pelo expert para se submeter ao exame pericial. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 10 de setembro de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60453 Nr: 410-25.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORANDI ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 Vistos etc.Consubstanciado na manifestação do Ministério Público à fl. 

124, DEFIRO seu pedido no que tange a nomeação de advogado dativo, 

tendo em vista que o patrono do réu devidamente intimado às fls. 114, 120 

e 122 para apresentar alegações finais, se manteve inerte até o presente 

momento.Para que não haja prejuízo a parte ré e não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. Reginaldo Alves: Av. 

Colonizador José Bianchini, nº. 956-C, Centro, Tel. 9902-6064, 

Marcelândia/MT, para assistir ORANDI ALVES MOREIRA.Tomando em 

conta a natureza da causa e o encerramento da instrução processual, 

FIXO os honorários do mencionado advogado em 02 URH.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. Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do 

mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência aos 

advogados nomeados:(...).Oportunamente, na sentença do presente feito, 

será determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, 

com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a presente 

nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para apresentar 

alegações finais no prazo legal.3)Defiro o pedido do MP, remetam-se 

cópias do feito à OAB/MT para que apure, na esfera disciplinar, a eventual 

violação pelo causídico constituído, ao disposto no art. 34, IX e XI, da Lei 

8.906/94.Ciência ao Ministério público.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70322 Nr: 1418-95.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTELO LAUTENSCHLAGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Vistos.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fls.52/53, tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de 

extinção de punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, 

ÀS 16:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.06, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE. Requisite-se escolta, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70467 Nr: 1488-15.2016.811.0109

 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
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 PARTE AUTORA: EDLUCIA ALEXANDRE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12.491-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por EDLUCIA 

ALEXANDRE FREITAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, lastreada na deliberação proferida nos autos à (fls. 

80/82).

Desta forma:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 535, CPC).

2) Não apresentada impugnação (art. 536, § 3º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42296 Nr: 61-32.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A COLOMBO MADEIRAS - EPP, LISEO 

ANTONIO COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.74, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de 20 (vinte) dias.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77799 Nr: 1943-09.2018.811.0109

 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: EDSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJAZ, BCADS, AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O, JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - OAB:25355/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial em todos os seus temos.Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, artigo 155, II).Quanto ao pedido de liminar, deve 

ser deferido. Isso porque como citado nas fls. 04/09 o requerente esta 

trabalhando como ajudante de lava jato, sob a remuneração de R$ 500,00 

(quinhentos reais) ao mês, conforme afirma na declaração de fl. 14, 

informando que já constituiu outra família, alegando assim não conseguir 

cumprir com o pagamento acordado correspondente a 40,00% do salário 

mínimo, podendo assim arcar apenas com o valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), a ser pago mensalmente, até o 15 (decimo quinto) dia de cada 

mês.Considerando que o requerente trouxe provas documentais de suas 

alegações, consubstanciadas na declaração de sua atual situação 

financeira à fl. 14, local onde consta sua renda no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) ao mês, e tendo em vista que corre o risco de ser 

preso por falta de pagamento de pensão alimentícia, DEFIRO, por ora, a 

LIMINAR para reduzir a obrigação alimentícia fixada na quantia no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, sem prejuízos dos 50% das 

despesas extraordinárias não cobertas pela rede pública.A medida não é 

irreversível, podendo ser revista a qualquer momento, diante de outras 

provas produzidas nos autos.(...).Translade-se cópia da presente decisão 

para os autos 71257 e intime-se a representante legal da criança para, no 

prazo de 10 dias, informar se houve pelo menos o pagamento parcial da 

pensão acordada, bem como, que indique uma conta para que o 

requerente possa realizar o deposito devidamente, não sendo indicada, 

será realizado mediante deposito judicial.DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita conforme requerido.INTIME-SE o Ministério Público, na forma do 

artigo 82, I do CPC.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Decorrido o 

prazo, certifique-se, façam os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62094 Nr: 785-89.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN ASSUNÇÃO, KEVIN RODRIGUES 

VERGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Gediel dos Santos - 

OAB:16948, JOSE ZINIM DA SILVA - OAB:298412

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelos réus às fls.74/80, tudo 

mais que dos autos consta, prima facie, verifico não incidir nenhum caso 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal ou de extinção de punibilidade.

No tocante as preliminares arguidas pelo denunciado (inépcia da denúncia 

e ausência de justa causa), estas não devem ser acolhidas, uma vez que 

a denúncia narra um dois fatos específicos, individualizando a conduta de 

cada denunciado.

Ademais, estando presentes os requisitos do art. 41 do CPP, bem como 

indícios de autoria e prova de materialidade, consubstanciados nos 

documentos juntados aos autos (IP), ratifico o recebimento da denúncia.

Neste diapasão, em objetiva fundamentação, quanto à ausência de justa 

causa, analisando detidamente os autos, entendo que não prospera o 

argumento, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade dos 

delitos, através do termo de apreensão à fl.18 e laudo pericial à fl.29, bem 

como declarações de testemunhas (fls. 13/17).

 Diante do não acolhimento das preliminares arguidas e, ausente causa de 

absolvição sumária, com a finalidade de dar continuidade ao feito 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 23 DE JANEIRO 

DE 2018, ÀS 14:40 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.09, bem como as 

arroladas pela defesa às fls.80, para comparecerem à audiência 

designada, sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca. Expeça-se carta precatória para o 

interrogatório do denunciado Renan Assunção, conforme requerido pela 

defesa.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74652 Nr: 83-70.2018.811.0109

 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: MLDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Consubstanciado na localização de novos endereços da requerida 

(fls.31e 33), cite-se.

 Destarte, DESIGNO audiência de conciliação para data de 28/11/2018, às 

15:10 horas.

 Intimem-se as partes para comparecimento.

 Ciência ao Ministério Público.
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 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64448 Nr: 1311-22.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDPM, CDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT, Sidney Marques - OAB:MT-2.719-B

 Vistos, etc.

 Acolho o requerimento do Ministério Público à fl.71 dos autos.

 Destarte, DESIGNO audiência de conciliação para data de 03 de outubro 

de 2018, às 17:40 horas.

 Em tempo, a presente audiência abrangerá sob os autos nº 64839 e 

64431.

 Por fim, apense a estes autos, o processo sob o número 64431, bem 

como, junte-se cópias da presente determinação aos autos 64839 e 

64431.

 INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77252 Nr: 1609-72.2018.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. LAMINADOS EIRELI - EPP, ANDERSON 

FERNANDO GRANDINI, ANDRÉ VITEK, NOELI RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, 

nos termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015).

Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil).

Consigne-se que caso a parte Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67557 Nr: 57-43.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DOS SANTOS - ME, VILMAR DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A penhora via RENAJUD restou infrutífera. O veículo encontrado já está 

com restrição. Intime-se a parte exequente para que indique, no prazo de 

20 (vinte) dias, a existência de bens do devedor passíveis de penhora e 

para se manifestar sobre os documentos juntados.

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

513, caput, c/c art. 921, III e §1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses, observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76256 Nr: 1146-33.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS NESPOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MORAIS NESPOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6.739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

244/2018, informando a impossibilidade de comparecimento às audiências 

agendadas para as datas dos dias 10/09/2018 a 12/09/2018, datas estas 

em que estará de férias, diante disso, REDESIGNO o ato para 28 de 

novembro de 2018, às 16h50min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65166 Nr: 337-48.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO IORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Casadei - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em face da concordância da requerida quanto aos cálculos apresentados 

pela parte autora (fl.67), EXPEÇA-SE a RPV respectiva, observado os 

critérios legais, bem como os valores descritos em planilha anexa à fl.65-v 

dos autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68860 Nr: 666-26.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às fls.48, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade, conforme alegado pela defesa.

Destarte, diante da inocorrência de fato que cause a extinção da 

punibilidade, e, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 
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audiência de instrução e julgamento para o DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, 

ÀS 16:00 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação (fl.06), para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei. Defesa não 

arrolou testemunhas.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE. Requisite-se escolta, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67516 Nr: 30-60.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhyovani Garcia Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Vistos, etc.

Consubstanciado a manifestação do Parquet à fl. 86, DEFIRO.

Porquanto, intime-se o réu via edital, para ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se.

Marcelândia, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46632 Nr: 420-74.2009.811.0109

 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): A A ARAUJO MADEIRAS - ME, ADILSON DOS 

ANJOS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se o respectivo mandado de citação.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69579 Nr: 1062-03.2016.811.0109

 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: NK, MARIA INÊ DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do pedido de renuncia da advogada nomeada dativa à fl. 12, 

DEFIRO o pleito, e fixo os honorários em 02 URH em favor da advogada 

nomeada.

Diante do trânsito em julgado devidamente certificado (fl. 30), sem 

interposição de recuso, bem como do ofício de fl. 33, que informa o 

cumprimento da retificação solicitada pela parte autora, devidamente 

comprovada pela certidão de nascimento juntada à fl. 34.

 Diante disso, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e 

cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63336 Nr: 456-43.2014.811.0109

 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: SIDNEY GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NP, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT, QUÉCELE DE CARLI - OAB:17.062-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380, RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls.169 dos autos, no que tange ao cumprimento de 

sentença.

Cite-se/Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia devida, sob pena de acréscimo de multa de 10%, bem como de 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor da dívida.

Em tempo, retifique-se a autuação e registro dos autos para que conste 

como execução.

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62438 Nr: 1117-56.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ROBERTO ROMANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO PRADO 

HERRERO - OAB:88518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento do exequente à fl.105, no que tange a citação do 

espólio de Silvio Roberto Romanelli, para que no prazo legal manifeste-se 

quanto ao pedido de habilitação, e, concomitantemente, quanto à 

execução do débito objeto dos autos.

Após, decorrido o prazo, certifique-se e volte concluso para análise dos 

demais pedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76054 Nr: 1027-72.2018.811.0109

 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: DDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

244/2018, informando a impossibilidade de comparecimento às audiências 

agendadas para as datas dos dias 10/09/2018 a 12/09/2018, datas estas 

em que estará de férias, diante disso, REDESIGNO o ato para 21 de 

novembro de 2018, às 17h30min.

INTIMEM-SE.
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CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42166 Nr: 1548-37.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ITAIBA LTDA, JOSE NETO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

CUMPRA-SE:

I - Certifique-se o cumprimento da determinação à fl. 136.

II - Proceda-se a vinculação dos valores às fls. 84.

III- Intime-se o exequente para informar a conta para transferência.

IV – Intimem-se os executados quanto à penhora realizada.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61201 Nr: 1201-91.2012.811.0109

 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: EGIDIO DIVINO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por EGIDIO 

DIVINO DA SILVEIRA em face do Município de Marcelândia/MT, lastreada 

na sentença proferida nestes autos à fls. 87/90.

Assim, DETERMINO:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 536, § 1º, CPC).

2) Apresentada impugnação (art. 536, § 4º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46146 Nr: 1868-19.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI COUTINHO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se o respectivo mandado de citação.

Ainda, informe ao respectivo Oficial de Justiça que a exequente oferecerá 

os meios necessários para seu cumprimento.

Destarte, fica consignado que a exequente deverá verificar junto ao 

Oficial responsável a data e hora que pretende cumprir o respectivo 

mandado, providenciando, por conseguinte, os meios de locomoção.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Cite-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67654 Nr: 119-83.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAHLIN SANTANA SANTOS, JEFERSON 

ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

 Como o denunciado Dahlin manifestou interesse em recorrer, intime-se o 

seu advogado para se manifestar no prazo legal.

Marcelândia-MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76845 Nr: 1416-57.2018.811.0109

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ROCHA DIAS, JOÃO PEDRO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Arruda dos Santos - 

OAB:OAB/MT 23.482

 Vistos etc.Diante da renuncia da advogada dativa à (fl. 119), e não sendo 

possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. Paulo César 

Barbosa dos Santos: Rua Osvaldir Prata Alves, Nº 1.125, Centro, Tel. 

3536-1388, Marcelândia/MT, para promover a defesa do acusado JOÃO 

PEDRO DE ARRUDA.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 05 URH, considerando que falta 

apenas a apresentação de contrarrazões recursais.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. Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência aos advogados 

nomeados(...)Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para 

a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIME-SE o advogado mencionado para apresentar 

contrarrazões ao recurso em sentido estrito de fls. 35.3)Após, façam-me 

os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 

10 de setembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50114 Nr: 651-33.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. R. DA CONCEIÇÃO TRANSPORTES - ME, 

CLEBER GABALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 
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OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemir Martins dos Santos 

- OAB:15995

 Vistos, etc.

Defiro a expedição do alvará, conforme requerido à fl. 79 dos autos.

Destarte, em atendimento ao provimento nº 68/2018, CNJ, precedente a 

expedição deferida, INTIMEM-SE os executados por edital para, querendo, 

interpor impugnação ou recurso, no prazo legal.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se, volte concluso.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63752 Nr: 788-10.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BUFFON LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BARRETO 

LOMBARDI - OAB:15795

 Vistos, etc.

Dou-me por suspeito para atuar neste feito (art. 145, §1º do CPC).

Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal.

Em tempo, torno sem efeito à determinação às fls. 179.

Oficie-se a Corregedoria.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77333 Nr: 1001671-41.2017.811.0009

 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: FIRMINO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência ou não da idade rural, qualidade de segurado, 

carência, bem como prescrição do direito.

Deixo para apreciar a preliminar na sentença, uma vez que abrange 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação.

Quanto às demais questões de fato, cabe à parte autora o ônus de 

comprovar sua tese pelos meios de provas admitidos em direito, 

especialmente, a testemunhal.

Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

contados desse despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas, se 

ainda não o fizeram (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.

Caso apresentado o rol de testemunhas, proceda-se o registro no 

sistema, bem como da data da audiência, a qual fica, desde logo, 

DESIGNADA PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 17h20min.

Em caso negativo, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos conclusos para 

sentença.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61451 Nr: 150-11.2013.811.0109

 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 HENRIQUE QUIEL, SILVANI FATIMA DOS SANTOS 

QUIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos etc.

Considerando a intimação da Fazenda Nacional e da Fazenda Pública do 

Estado, conforme fl. 97, os quais até o momento não se manifestaram, 

bem como, não houve a ciência do representante do Ministério Público, o 

qual também deverá se manifestar sobre o pleito, diante disso, vista ao 

parquet, pra manifestar, dentro do prazo legal.

 Em tempo, suspendo a solenidade agendada paro o dia 11/09/2018, até a 

efetiva ciência do Ministério Público e sua manifestação nos autos, bem 

como, aguarda-se a manifestação da Fazenda Nacional e da Fazenda 

Pública do Estado em relação ao pleito.

Após, a manifestação das partes, voltem os autos conclusos para 

agendamento de audiência.

 A secretaria para que certifique a resposta das fazendas.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Dê ciência sobre o cancelamento da audiência às partes e aos advogados 

com urgência, se possível, por telefone.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70190 Nr: 1379-98.2016.811.0109

 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: DAVI CEZAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane Pilatti - OAB:SC33.611, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.Trata-se de ação ajuizada sob o rito ordinário por DAVI CEZAR 

DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, com pedido de antecipação de tutela para que seja determinada a 

implantação imediata do benefício assistencial de prestação continuada- 

LOAS, no montante correspondente a 100% (cem por cento) do salário do 

benefício.Em síntese, afirma portador de doenças denominadas “lesão 

complexa de joelho esquerdo (múltiplas estruturas)CID – S83.7, 

causando-lhe incapacidade, bem como, não ter nenhuma fonte de renda e 

nem condições físicas para exercer qualquer atividade laborativa.Aduz 

que entrou com pedido administrativo – NB 7024233835, contudo, foi 

indeferido (fl.13-v), sob justificativa de que “não atende ao critério de 

deficiência para acesso a o bpc-loas”.Assim, pugna pela concessão do 

benefício LOAS, já que não possui condições de desempenhar atividades 

laborativas, não mantendo outros meios de manter sua própria 

subsistência e de sua família. Às fls.19/22 dos autos, a análise do pleito 

antecipatório foi postergada para depois da realização da perícia médica e 

social. Quesitos pelo juízo às fls. 20/21.Parte autora formulou quesitos à 

fl.10.Laudos juntados às fls. 27 e 37 dos autos.(...)Após, nos casos dos 

itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Na hipótese do item “1” ou decorrido 
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quinquídio acima disposto, CONCLUSOS para deliberação quanto ao 

julgamento conforme o estado do processo ou saneamento e organização 

do feito. INTIME-SE. CITE-SE. Marcelândia-MT, 10 de setembro de 2018. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40346 Nr: 349-77.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E A DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME, 

WILSON CESAR JOSÉ DA SILVA, EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Citem-se os executados, conforme requerido à fl.108.

Após, vista a exequente para requerer o que for de direito.

Cumpra-se.

Marcelândia, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69547 Nr: 1047-34.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

244/2018, informando a impossibilidade de comparecimento às audiências 

agendadas para as datas dos dias 10/09/2018 a 12/09/2018, datas estas 

em que estará de férias, diante disso, REDESIGNO o ato para 07 de 

fevereiro de 2019, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67948 Nr: 245-36.2016.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO a petitória de (fls.43).

EFETIVE-SE o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte Executada, 

para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo legal.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo legal, sob as penas da lei.

DEFIRO ainda o pedido da inclusão do nome da executada no cadastro de 

inadimplentes, expedido ofícios aos órgãos responsáveis.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61450 Nr: 149-26.2013.811.0109

 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: BENEDITO FEDRIZ DA SILVA, MARIA VERA LÚCIA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos etc.

Considerando a intimação da Fazenda Nacional e da Fazenda Pública do 

Estado, conforme fl. 97, os quais até o momento não se manifestaram, 

bem como, não houve a ciência do representante do Ministério Público, o 

qual também deverá se manifestar sobre o pleito, diante disso, vista ao 

parquet, pra manifestar, dentro do prazo legal.

 Em tempo, suspendo a solenidade agendada paro o dia 11/09/2018, até a 

efetiva ciência do Ministério Público e sua manifestação nos autos, bem 

como, aguarda-se a manifestação da Fazenda Nacional e da Fazenda 

Pública do Estado em relação ao pleito.

Após, a manifestação das partes, voltem os autos conclusos para 

agendamento de audiência.

 A secretaria para que certifique a resposta das fazendas.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Dê ciência sobre o cancelamento da audiência às partes e aos advogados 

com urgência, se possível, por telefone.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61453 Nr: 152-78.2013.811.0109

 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 OLÍMPIO DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos etc.

Considerando a intimação da Fazenda Nacional e da Fazenda Pública do 

Estado, conforme fl. 97, os quais até o momento não se manifestaram, 

bem como, não houve a ciência do representante do Ministério Público, o 

qual também deverá se manifestar sobre o pleito, diante disso, vista ao 

parquet, pra manifestar, dentro do prazo legal.

 Em tempo, suspendo a solenidade agendada paro o dia 11/09/2018, até a 

efetiva ciência do Ministério Público e sua manifestação nos autos, bem 

como, aguarda-se a manifestação da Fazenda Nacional e da Fazenda 

Pública do Estado em relação ao pleito.

Após, a manifestação das partes, voltem os autos conclusos para 

agendamento de audiência.

 A secretaria para que certifique a resposta das fazendas.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Dê ciência sobre o cancelamento da audiência às partes e aos advogados 

com urgência, se possível, por telefone.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho
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Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67995 Nr: 273-04.2016.811.0109

 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: ALCIDES GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da concordância manifestada pelo requerido às fls. 82/83, 

EXPEÇA-SE a RPV respectiva, observado os critérios legais.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71534 Nr: 426-03.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SILVA DANTAS, BRUNO CEZAR 

CAMPANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

 Consubstanciado na certidão à fl.200, na qual os réus manifestam o 

interesse em recorrer, INTIME-SE pessoalmente o patrono dos réus para 

no prazo legal, promover o ato que lhe incumbe.

Após, havendo ou não o cumprimento da determinação acima, conclusão.

CUMPRA-SE.

Marcelândia-MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49321 Nr: 1146-14.2010.811.0109

 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: LÍDIA POLLA VACCARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos etc.

Diante da concordância manifestada pelo requerido à fl. 257, EXPEÇA-SE 

a RPV respectiva, observado os critérios legais.

Após, intime-se pessoalmente a parte autora quanto à liberação do crédito 

(alvará), bem como, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar quanto ao 

cumprimento.

Após, volte concluso.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito 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.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

244/2018, informando a impossibilidade de comparecimento às audiências 

agendadas para as datas dos dias 10/09/2018 a 12/09/2018, datas estas 

em que estará de férias, diante disso, REDESIGNO o ato para 05 de 

dezembro de 2018, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46922 Nr: 707-37.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDMAEDRN-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SQUILLACE - 

OAB:4992-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.A parte exequente à fl.48, pugna expedição de oficio à 

Receita Federal com objetivo no fornecimento das últimas declarações de 

imposto de renda do executado, com a finalidade de buscar bens 

passíveis de penhora.Destarte, entendo que a quebra do sigilo fiscal é 

medida excepcional, sendo que, in casu, vislumbro nos autos que houve a 

comprovação de ter a parte exequente esgotado todos os meios 

disponíveis à obtenção da informação perquirida, tendo em vista que o 

bacenjud à fl.44, foi infrutífero, notadamente ante a não localização de 

valores e bens passíveis de penhora.Neste sentido, a retratação 

requerida para deferimento do pedido, se mostra necessário no caso em 

apreço, neste sentido, corrobora os entendimentos dos Tribunais 

superiores, passamos à análise: (...). A expedição de ofício à Receita 

Federal, requerendo cópia de declaração de declaração de imposto de 

renda da parte executada, é medida excepcional e somente poderá ser 

deferida quando esgotados todos os meios de busca para constatação da 

existência de bens passíveis de penhora. (AI 101851/2008, DES. MÁRCIO 

VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2009, Publicado no 

DJE 17/03/2009).Diante disso, DEFIRO o pedido de remessa de Ofício a 

Receita Federal.Destarte, expeça-se o respectivo oficio para que o órgão 

forneça as três ultimas declarações de renda em nome do devedor 

LAERCIO DA SILVA – CPF: 301.216.719-68, voltando frutífera a 

solicitação, INTIME-SE o exequente para no prazo legal, requerer o que 

entender de direito. Caso voltem sem êxito à resposta do oficio pela 

Receita Federal, INTIME-SE o exequente pra que no prazo de 30 (trinta) 

dias requeira o que for de direito.Desatendido, ou não havendo indicação 

de bens, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

921, III e § 1º, CPC) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, 

com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73697 Nr: 1596-10.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR JOSÉ SCAMPARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às fls.46/47, tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição 
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sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de 

improcedência da denúncia, conforme alegado pela defesa.

Destarte, diante da inocorrência de fato que cause a improcedência da 

denúncia, e, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, 

ÀS 15:00 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação (fl.06), bem como as 

requeridas pela defesa (fls.46/47), para comparecerem à audiência 

designada sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE. Requisite-se escolta, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77888 Nr: 1996-87.2018.811.0109

 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: NILDA REZENDE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22.516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 4º, caput, da Lei nº 1.060/1950.CITE-SE a requerida para 

apresentar resposta no prazo legal. Após, com a apresentação de 

contestação, vistas à requerente para impugnar. Em seguida, voltem os 

autos conclusos.Marcelândia-MT, 10 de setembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70614 Nr: 1568-76.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFSCFEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.22, EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado 

através do sistema BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor 

atualizado da dívida (fl.25). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. 

Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja 

transferida para a Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61449 Nr: 148-41.2013.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, IVONETE 

GARCIA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos etc.

Considerando a intimação da Fazenda Nacional e da Fazenda Pública do 

Estado, conforme fl. 97, os quais até o momento não se manifestaram, 

bem como, não houve a ciência do representante do Ministério Público, o 

qual também deverá se manifestar sobre o pleito, diante disso, vista ao 

parquet, pra manifestar, dentro do prazo legal.

 Em tempo, suspendo a solenidade agendada paro o dia 11/09/2018, até a 

efetiva ciência do Ministério Público e sua manifestação nos autos, bem 

como, aguarda-se a manifestação da Fazenda Nacional e da Fazenda 

Pública do Estado em relação ao pleito.

Após, a manifestação das partes, voltem os autos conclusos para 

agendamento de audiência.

 A secretaria para que certifique a resposta das fazendas.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Dê ciência sobre o cancelamento da audiência às partes e aos advogados 

com urgência, se possível, por telefone.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 25072 Nr: 1319-77.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA 

DE MT - CREA/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 

OAB:MT 7285, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881, TATYANE 

CAVALVANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em tempo, verifico que não houve a remessa dos autos à apreciação do 

recurso interposto ao Tribunal respectivo (fl.68).

Ainda, a parte autora equivocadamente foi intimada a indicar bens 

passíveis de penhora, razão pela qual, torno sem efeito à decisão à 

fl.91/91-v.

Porquanto, determino a Secretaria que certifique o decurso de prazo para 

apresentação de contrarrazões, sendo o caso.

Após, com as cautelas de praxe, remetem-se os autos ao TRF respectivo.

Cumpra-se.

 Marcelândia-MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48533 Nr: 358-97.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos, etc.Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD, requerido à 

fl.67. Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.Neste caso, expeça-se 

mandado de penhora do bem.Se a penhora for realizada integralmente 

com sucesso, INTIME-SE a parte Executada para apresentar 

embargos.Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para 

se manifestar em igual prazo.Não apresentados os embargos, 

CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora em 10 (dez) dias.Caso a penhora 
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reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo 

de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor passíveis de penhora. 

Diante da renuncia do advogado dativo à (fl. 69), e não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. REGINAL ALVES para 

promover a defesa da executada RAMAVI COMERCIAL MARCELÂNDIA 

LTDA.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 05 URH.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. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência aos advogados nomeados:

(...)Oportunamente, na sentença do presente feito, será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a 

ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos 

termos do artigo 7º, do referido Provimento.2)INTIME-SE o advogado 

mencionado para apresentar a defesa do executado e requer o que 

entender de direito.3)Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61559 Nr: 259-25.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CLAUDIOMAR WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.Diante da certidão à (fl.167), e tendo em vista que a 

Defensoria Pública não mais atua nesta comarca, NOMEIO o Dr. 

Lanereuton Theodoro Moreira: Av. Colonizador José Bianchini, nº. 1057-A, 

Centro, Tel. 3536-1945, Marcelândia/MT, para promover a defesa do 

denunciado MARCIO CLAUDIOMAR WEBER.Tomando em conta a natureza 

da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 URH.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. Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do 

mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência aos 

advogados nomeados(...).Registre-se, também, que são obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º 

do Provimento 09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com 

zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na 

substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com 

devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo 

das sanções administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na 

sentença do presente feito, será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.1)ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, 

do referido Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para 

requerer e manifestar o que for de direito e apresentar defesa 

prévia.3)Após, façam-me os autos conclusos.Ciência ao Ministério 

Publico.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 04 de 

setembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75001 Nr: 344-35.2018.811.0109

 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: RAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consubstanciado no resultado do sistema SIEL à fl. 28, o qual não 

conseguiu obter o endereço atualizado da requerida, tendo em vista o 

nome da mesma ser muito comum, diante disso, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

da requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o nome da 

genitora da requerida, para assim facilitar a busca de seu endereço junto 

ao sistema SIEL.

 Por fim, determino o cancelamento da audiência designada à fl. 25, bem 

como sua retirada da pauta.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75452 Nr: 664-85.2018.811.0109

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ADILIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de liberdade provisória requerido pelo indiciando Valmir 

Adílio Gonçalves como incurso no delito tipificado pelo artigo 129 e 147 do 

Código Penal c/c Lei 11.340/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Verifica-se que em autos apenso (cód. 75450), já foi analisado o pedido 

de liberdade com seu respectivo deferimento, estando o réu em liberdade 

mediante o cumprimento de outras medidas cautelares.

Destarte, frisa-se que não há pedido de conversão da prisão em flagrante 

em preventiva, assim, resta prejudicado o presente requerimento, razão 

pela qual, DETERMINO seu arquivamento, com as baixas e cautelas de 

praxe.

CIENCIA AO PARQUET.

ARQUIVEM-SE oportunamente.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72597 Nr: 1038-38.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCC, ADRIANA ROSA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

244/2018, informando a impossibilidade de comparecimento às audiências 

agendadas para as datas dos dias 10/09/2018 a 12/09/2018, datas estas 

em que estará de férias, diante disso, REDESIGNO o ato para 21 de 

novembro de 2018, às 18h10min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73975 Nr: 1744-21.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELCAR VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FERNANDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 
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OAB:11025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de juntada. Considerando que o veículo foi apreendido na 

comarca de Água Boa, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71547 Nr: 432-10.2017.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação de guarda, com pedido de liminar, promovido 

por ANDERSON VIEIRA DA JESUS, em face da genitora CRISTIANE 

AZEVEDO DE ABREU, com intuito de obter a guarda definitiva do filho 

menor impúbere Thiago Luis Vieira de Azevedo.Em ligeira síntese, o autor 

alega que no episódio da separação, a genitora deixou filho do casal sob a 

sua responsabilidade, permanecendo sob seus cuidados até a data de 

hoje.Todavia, o requerente por ter melhores condições, morar em casa 

própria e ter emprego fixo, e pelo menor já estar sobre seus cuidados, 

assim deseja regularizar a situação de fato. (...).DECIDO.Prima facie, a 

liminar merece ser provida, para definir que a residência do menor seja na 

casa de seu genitor. Com relação à guarda provisória, determino que seja 

do genitor, uma vez que a criança já convive com ele há algum tempo, no 

entanto, ressalto que a intenção é que posteriormente seja deferida a 

guarda compartilhada. Expeça-se termo de guarda provisória.Por 

oportuno, consigno que a medida poderá ser revista a qualquer momento, 

a depender da produção de provas e do contraditório. Tendo em vista a 

necessidade expressa pela equipe multidisciplinar, para realização de 

audiência de conciliação, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de novembro de 2018 às 16h10min. 2 - CITE-SE e INTIME-SE a requerida, e 

INTIME-SE a parte autora, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores, caso não tenha, em face da 

Defensoria Pública não estar mais exercendo suas atividades nesta 

comarca, prevalecendo sua hipossuficiência, requeiram a designação de 

advogado dativo, que poderá ser feito na secretaria da vara 

única.CUMPRA-SE. INTIME-SE. CITE-SE.Marcelândia-MT, 10 de setembro 

de 2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76316 Nr: 1172-31.2018.811.0109

 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: CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernado Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MT 14.992-A, Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que a conciliação restou infrutífera, saem os requeridos 

intimados do prazo de 15 dias para apresentar contestação. Após, 

intime-se a parte autora para impugnação. Em seguida, voltem os autos 

conclusos.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 13h30min 

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, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73020 Nr: 1249-74.2017.811.0109

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS 

NESPOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE FUHR - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se a requerida para que no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos 

autos os documentos requeridos às fls. 51-v. Não sendo possível, em 

igual prazo, deverá apresentar justificativa respectiva.

 Após, havendo a juntada da documentação, vista a parte autora para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo necessário, 

certifique-se o decurso de prazo.

 Destarte, em razão do requerimento das partes (fls.51 e 53), quanto a 

produção de prova testemunhal, DESIGNO audiência de instrução para 

data de 28 de novembro de 2018, às 15:10 horas.

 Consigo que as parte autora deverá apresentar o rol de testemunha no 

prazo legal.

 Por fim, nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil, incumbe as 

partes a intimação das testemunhas arroladas, salvo as hipóteses 

exemplificadas no § 4º, do mesmo artigo, devendo informar/justificar tal 

necessidade em tempo hábil para expedição e intimação das mesmas.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77710 Nr: 1886-88.2018.811.0109

 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: FRANCISCO FLÁVIO VITORINO, MARLEI DOS REIS 

VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ PADOVANI, CRISTIANE 

BULGARELLI PADOVANI, CEZAR DE ANGELO VELLINE, ALGACIR 

FISTAROL, JUCIANA ANGELI FISTAROL, ADILSON FRANCISCO 

FISTAROL, JOÃO LUIZ CAMPANA DE MORAES, APARECIDA PERES 

VELLINI, ELISABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES, ELIANE FATIMA 

FERRARI, MARIA BEATRIZ BUENO DOMINGUES, MARIANA BUENO 

DOMINGUES, RAFAEL DOMINGUES DE MORAES, JULIANY ISHII DE SOUZA 

MORAES, BANCO BRADESCO S.A, BANCO DO BRASIL S/A, MARÍLIA 

DOMINGUES DE MORAES, DANILO LEANDRO SANTOS DE CASTRO, 

BANCO COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que, nesta data, encaminhei via e-mail ao DCA, 

conforme Provimento 4/2018, a decisão e demais informações para 

proceder o trâmite de parcelamemento das custas processuais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64614 Nr: 1426-43.2014.811.0109

 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: ÉRICA RIBEIRO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DE MELLO SANTANA, EVANILDO 

XAVIER SANTANA, VANDERLICE DE MELLO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 359 de 456



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado à fl.133.

 Destarte, DESIGNO audiência de conciliação para data de 24/10/2018, às 

13:00 horas.

 INTIMEM-SE.

 Ciência ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77189 Nr: 1570-75.2018.811.0109

 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: MLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de oferta de alimentos, interposto por MARCOS LIANDRI 

BULDRIN, genitor dos menores, em face de DARLENE PEREIRA DA SILVA, 

com o intento de auxiliar na mantença das crianças.

Nestes termos, observado ser o requerente genitor dos menores, 

conforme se verifica pelas certidões de nascimento de fls. 13/15, deve ter 

garantido o seu direito e obrigação de prestar auxilio aos filhos menores, 

conforme descrito em pedido inicial, DEFIRO o pedido inicial, para autorizar 

que o genitor Sr. Marcos Liandri Buldrin, arque com o valor 50% do salário 

mínimo vigente, o que perfaz R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), a título de alimentos, o qual deverá ser depositado no dia 10 (dez) 

de cada mês, na conta informada à fl. 10, em favor da genitora/requerida.

 DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

24/10/2018 às 15h30min.

CITE-SE e INTIME-SE as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e daquele em confissão e revelia (artigo 7° e 8° 

da Lei 5.478/68).

Na audiência, se não houver acordo, poderá o ré contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia-MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76694 Nr: 1330-86.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE CONTINI, VANDERSON DE OLIVEIRA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o causídico peticionante à fl.75, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos instrumento de procuração, sob pena de 

desentranhamento.

 Certifique-se o decurso de prazo, após conclusão.

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.: 66857 Nr: 1128-17.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR JOSE MEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos.

Analisando a defesa prévia apresentada pelos réus à fls.70/73, tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de 

extinção de punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 23 DE JANEIRO DE 2019, 

ÀS 13:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.56, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, bem como as 

arroladas pela defesa às fls. 72, devendo todos serem intimadas e 

comparecerem na solenidade.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

Em relação ao ofício de fl. 73 desconsidero, tendo em vista que foi juntada 

posteriormente e equivocadamente, já que foi apresentada às fls. 70/73 

defesa prelinar.

INTIMEM-SE. Requisite-se escolta, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76442 Nr: 1237-26.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANAUER SUPERMERCADO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I - Recebo a inicial em todos seus termos. II – DA TUTELA 

(fls.21):Prima facie, no que pertine a tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

(...).FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da causa, in 

verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da 

dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida 

pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015).Caso as partes executadas 

não sejam encontradas, ou não seja encontrado bem suscetível de 

penhora, bem como os executados deixem de cumprir o item 09 do 

presente despacho, diga a parte credora em 10 (dez) dias, sob pena de 

suspensão da execução e posterior arquivamento dos autos, nos termos 

do artigo 921, inciso III, § 1° do CPC/2015.Permanecendo a parte 

exequente inerte, declaro suspenso o processo pelo prazo de um ano 

(artigo 921, inciso III do CPC). Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que 

sejam localizados os executados ou encontrados bens penhoráveis, 

determino o arquivamento dos autos.Caso haja pagamento, diga a parte 

exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em 

presunção de quitação e extinção da execução.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 22 de agosto de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-83.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:
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GABRIELLE BORIN NAVARRO (ADVOGADO(A))

DIRCE SCAMPARINI SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA GONCALVES PINHEIRO SUFFRIDINI (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da advogada da parte 

autora para que compareça a audiência de conciliação designada para o 

dia 20 de setembro de 2018 às 14:45 horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-61.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK (ADVOGADO(A))

VALE DO IGUACU AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação dos advogados da parte 

autora para que compareça a audiência de conciliação designada para o 

dia 20 de setembro de 2018 às 14:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-78.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA (ADVOGADO(A))

HELENA YLOISE DE MIRANDA LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9099/95. Trata-se de ação de indenização 

por danos morais e materiais por cobrança e negativação indevidas com 

pedido de liminar que HELENA YLOISE DE MIRA NDA LOURENCO ajuizou 

em face do BANCO PAN S/A, objetivando a declaração de inexistência de 

dívida c/c indenização por danos morais e materiais. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações da 

parte autora e de sua hipossuficiência técnica, pois está litigando com uma 

instituição financeira de âmbito nacional que detém todos os contratos e 

dados do consumidor. Denoto que em sua contestação, a parte reclamada 

apenas trouxe provas relativas aos contratos que não são questionados 

pela reclamante. Assim, com relação ao contrato 709564295-0, com um 

total de R$ 9.315,94, a ser pago em 96x de R$ 247,72, e ao contrato 

707517054-3, com um total de R$ 9.874,78, a ser pago em 96x de R$ 

276,00, não há questionamentos. Estes estão sendo descontados em 

folha da reclamante. No entanto, verifico que a parte reclamada não 

argumentou contrariamente à sustentação da reclamante referente as 

demais cobranças em seu holerith. Do documento de id 6136703 pode-se 

verificar que estão sendo feitas cobranças de outros valores referentes a 

cartões de crédito e outras consignações que não são reconhecidas pela 

reclamante e sobre os quais não foram apresentados os contratos 

referentes a eles pela reclamada. Ademais, são valores muito superiores 

às parcelas cuja cobrança em folha foram permitidas pela reclamante, que 

totalizam R$ 523,32 (quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos). Além disso, o argumento de perda da margem consignável não 

prospera, uma vez que os descontos continuam sendo feitos no holerith 

da reclamante e, como citado acima, em valores muito superiores ao que 

foi autorizado pela parte. Assim sendo, a declaração de inexistência de 

dívida que não seja proveniente dos contratos citados é medida de rigor, 

considerando que em sua contestação, a parte reclamada não 

argumentou sobre outras dívidas e outros contratos existentes em nome 

da reclamante, nem mesmo trouxe aos autos comprovação documental de 

outros contratos. Com relação à indenização por danos materiais, entendo 

que o que foi descontado indevidamente da folha da reclamante deve ser 

restituído a ela. Ademais, a restituição deve ser em dobro, uma vez 

constatada a má fé da reclamada que não comprovou a origem dos 

descontos de valores superiores a R$ 1.000,00 (mil reais), conforme o 

que preceitua o artigo 42, parágrafo único do CDC. Já quanto à 

indenização por danos morais, entendo que ela decorre da conduta da 

reclamada, que negativou o nome da reclamante indevidamente, conforme 

comprovação do documento juntado aos autos (id 6133974). Verifico, 

ainda, que, pela análise do documento citado, não havia registros 

anteriores, somente os referentes ao Banco Pan, reclamado. Assim, não 

se aplica ao caso a súmula 385 do STJ abaixo transcrita: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento” Destarte, entendo que o dano moral nestes casos é "in re 

ipsa", ou seja, decorrem da própria conduta de se negativar indevidamente 

o nome de uma pessoa, situação vexatória e que impede a pessoa de 

contrair outros empréstimos, tirar cheques, fazer crediários em lojas, entre 

outros atos que tornam a existência da pessoa como consumidora 

praticamente inviável nos dias de hoje. Assim, não gera apenas um 

dissabor ou um mero aborrecimento. Neste diapasão, é patente tal 

exegese dos Tribunais, conforme transcrevo a seguir: 13573981 - 

RESPONSABILIDADE CIVIL IN RE IPSA. RECURSO ADESIVO. INSCRIÇÃO 

REGULAR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO 

INDEVIDA EM FACE DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL 

CONFIGURADO E DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. I. Para consubstanciar responsabilidade civil faz-se 

necessário identificar a conduta do agente e o resultado danoso, bem 

como o nexo causal, consistente num componente referencial entre a 

conduta e o resultado. II. A despeito do atraso no cumprimento da 

obrigação contratada, o agente financeiro não pode promover ou manter a 

inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes quando 

comprovado o pagamento do débito, ainda que atrasado, até porque, 

nessa situação, o devedor submete-se ao ônus do atraso consistente na 

atualização monetária da dívida. III. Na espécie, embora o agente financeiro 

tenha recebido o valor das prestações atrasadas do financiamento 

estudantil em 06/11/2005, até 31 de julho de 2007 não havia providenciado 

a exclusão do nome do autor do cadastro restritivo. Essa situação 

configura o dano moral in re ipsa, isto é, presumido, prescindindo de 

prova. Precedentes desta corte e do STJ. lV. No cálculo da indenização 

por danos morais, o julgador deve atuar com razoabilidade, observando o 

caráter indenizatório e sancionatório de modo a compensar o 

constrangimento suportado, sem caracterizar enriquecimento ilícito, até 

porque a indenização por dano moral não é preço matemático, mas 

compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada 

(resp 617.131/mg). V. Caso em que o valor da indenização por danos 

morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de restrição ao 

crédito fixado em primeira instância no importe de R$ 10.000,00 deve ser 

reduzido para R$ 5.000,00 para ficar em sintonia com a realidade de 

demandas similares examinadas por este tribunal. Precedentes desta 

corte. VI. A frustração pela não concretização de contrato de 

financiamento para aquisição de veículo automotor em razão da 

manutenção indevida do nome nos cadastros de inadimplentes não gera 

dano material, e sim moral, cuja indenização foi devidamente estabelecida 

pelo poder judiciário. VII. Apelação do autor a que se nega provimento e 

recurso adesivo da CEF parcialmente provido para reduzir o valor da 

inden ização para  R$ 5 .000 ,00 .  (TRF 01ª  R . ;  AC 

0001589-88.2007.4.01.3307; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Jirair Aram 

Meguerian; DJF1 04/03/2013; Pág. 133). AINDA: 46104621 - JUIZADO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. 

CONSUMIDORA EM MORA. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. 

CESSIONÁRIA QUE CELEBROU ACORDO DE QUITAÇÃO COM A 

DEVEDORA, MAS NÃO COMUNICOU A CEDENTE PARA CANCELAR A 

INSCRIÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA APÓS A 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS. DANOS MORAS IN RE IPSA CONFIGURADOS E 

FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO (R$ 10.000,00). MINORAÇÃO PARA 

PATAMAR ADEQUADO (R$ 5.000,00.) 1. Efetuado o pagamento da dívida 

pelo devedor, a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito 

deverá ser requerida pelo credor, no prazo de 05 dias, contados da data 

do pagamento efetivo (RESP 1149998/RS); 2. A inércia do credor em 

promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento e, 

consequentemente, procedendo ao cancelamento do registro, gera o 

dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo 

autor, sob forma de dano presumido. 3. A indenização por danos morais 

deve ser arbitrada em patamar adequado, de modo que promova o 

ressarcimento da parte lesada sem ocasionar enriquecimento ilícito. 

Recursos providos. Sentença reformada.  (TJ-BA; Rec . 

0005464-54.2010.805.0126-1; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Nicia 

Olga Andrade de Souza Dantas; DJBA 29/01/2013. FONTE: DVD 

MAGISTER. Além do mais, como explanado, a responsabilidade no 

presente feito, é objetiva. Embora no ordenamento jurídico a regra seja a 
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responsabilidade subjetiva, a relação jurídica posta à apreciação deste 

juízo se rege pela legislação consumerista, sendo que a jurisprudência é 

remansosa no sentido de que nessa seara do direito a responsabilidade 

independe da prova da culpa, salvo em casos excepcionais (artigo 14, § 

4º do Código de Defesa do Consumidor), onde não se encaixa o presente. 

Frisa-se que, a reparação judicial deve limitar-se à compensação dos 

danos suportados pelo ofendido, não podendo dar ensejo ao 

enriquecimento sem causa do demandante, em detrimento do patrimônio do 

hipotético ofensor. Sendo assim, no arbitramento de indenizações por 

danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5º, inciso V e 

X, da Constituição Federal e nos artigos 186 e 927, caput, ambos do 

Código Civil Brasileiro: Por isso, o valor indenizatório além de reparar, 

também dever ser útil a garantir que novas agressões sejam minimizadas, 

ensejando que os fornecedores descritos pelo Código de Defesa do 

Consumidor, recorram a investimento para ceifar quaisquer danos os 

consumidores. Apesar dessa função punitiva da reparação por dano 

moral, cabe ao julgador levar em consideração o grau de potencialidade 

econômica do autor do fato, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, 

considerando que a real intenção é o justo equilíbrio entre reparação e 

punição, atendendo mais a uma função educativa baseada na vida em 

comunidade, o respeito mútuo e construção social. O cunho 

sócio-educativo assumido pela indenização por dano moral deve 

predominar em detrimento do fator pecuniário que envolve essas 

reparações. Face ao exposto, julgo totalmente procedentes os pedidos 

iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, declaro 

inexistentes os débitos descontados em folha da reclamante pela 

reclamada que não são originados dos contratos 709564295-0 e 

707517054-3, que foram feitos para liquidar os contratos 709564260-4 e 

707517006-3, devendo-se cessar os descontos feitos que ultrapassem o 

valor autorizado pela reclamante, de R$ 523,32 (quinhentos e vinte e três 

reais e trinta e dois centavos). CONDENO a reclamada na restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, devendo haver correção 

monetária e juros de 1% ao mês a partir dos descontos efetuados e em 

indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

devendo haver correção monetária e juros de 1% a partir do arbitramento. 

Oficie-se os órgão de proteção ao crédito (SPC/SERASA) para que retirem 

os nomes da autora do rol de inadimplentes, caso ainda esteja, tão 

somente com relação aos contratos e débitos objetos dos autos. Oficie-se 

a SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO para que cesse imediatamente os 

descontos em folha de pagamento da Reclamante em relação ao banco 

réu que não sejam provenientes dos contratos citados e que, mesmo 

provenientes dos contratos citados, excedam o limite autorizado de 

R523,32. Após o trânsito em julgado, intime-se a reclamante para trazer 

aos autos a planilha com a somatória do que foi descontado 

indevidamente. Deixo de condenar a requerida em custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. P.R.I.C. 

Marcelândia/MT, 09 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-78.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA (ADVOGADO(A))

HELENA YLOISE DE MIRANDA LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9099/95. Trata-se de ação de indenização 

por danos morais e materiais por cobrança e negativação indevidas com 

pedido de liminar que HELENA YLOISE DE MIRA NDA LOURENCO ajuizou 

em face do BANCO PAN S/A, objetivando a declaração de inexistência de 

dívida c/c indenização por danos morais e materiais. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações da 

parte autora e de sua hipossuficiência técnica, pois está litigando com uma 

instituição financeira de âmbito nacional que detém todos os contratos e 

dados do consumidor. Denoto que em sua contestação, a parte reclamada 

apenas trouxe provas relativas aos contratos que não são questionados 

pela reclamante. Assim, com relação ao contrato 709564295-0, com um 

total de R$ 9.315,94, a ser pago em 96x de R$ 247,72, e ao contrato 

707517054-3, com um total de R$ 9.874,78, a ser pago em 96x de R$ 

276,00, não há questionamentos. Estes estão sendo descontados em 

folha da reclamante. No entanto, verifico que a parte reclamada não 

argumentou contrariamente à sustentação da reclamante referente as 

demais cobranças em seu holerith. Do documento de id 6136703 pode-se 

verificar que estão sendo feitas cobranças de outros valores referentes a 

cartões de crédito e outras consignações que não são reconhecidas pela 

reclamante e sobre os quais não foram apresentados os contratos 

referentes a eles pela reclamada. Ademais, são valores muito superiores 

às parcelas cuja cobrança em folha foram permitidas pela reclamante, que 

totalizam R$ 523,32 (quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos). Além disso, o argumento de perda da margem consignável não 

prospera, uma vez que os descontos continuam sendo feitos no holerith 

da reclamante e, como citado acima, em valores muito superiores ao que 

foi autorizado pela parte. Assim sendo, a declaração de inexistência de 

dívida que não seja proveniente dos contratos citados é medida de rigor, 

considerando que em sua contestação, a parte reclamada não 

argumentou sobre outras dívidas e outros contratos existentes em nome 

da reclamante, nem mesmo trouxe aos autos comprovação documental de 

outros contratos. Com relação à indenização por danos materiais, entendo 

que o que foi descontado indevidamente da folha da reclamante deve ser 

restituído a ela. Ademais, a restituição deve ser em dobro, uma vez 

constatada a má fé da reclamada que não comprovou a origem dos 

descontos de valores superiores a R$ 1.000,00 (mil reais), conforme o 

que preceitua o artigo 42, parágrafo único do CDC. Já quanto à 

indenização por danos morais, entendo que ela decorre da conduta da 

reclamada, que negativou o nome da reclamante indevidamente, conforme 

comprovação do documento juntado aos autos (id 6133974). Verifico, 

ainda, que, pela análise do documento citado, não havia registros 

anteriores, somente os referentes ao Banco Pan, reclamado. Assim, não 

se aplica ao caso a súmula 385 do STJ abaixo transcrita: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento” Destarte, entendo que o dano moral nestes casos é "in re 

ipsa", ou seja, decorrem da própria conduta de se negativar indevidamente 

o nome de uma pessoa, situação vexatória e que impede a pessoa de 

contrair outros empréstimos, tirar cheques, fazer crediários em lojas, entre 

outros atos que tornam a existência da pessoa como consumidora 

praticamente inviável nos dias de hoje. Assim, não gera apenas um 

dissabor ou um mero aborrecimento. Neste diapasão, é patente tal 

exegese dos Tribunais, conforme transcrevo a seguir: 13573981 - 

RESPONSABILIDADE CIVIL IN RE IPSA. RECURSO ADESIVO. INSCRIÇÃO 

REGULAR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO 

INDEVIDA EM FACE DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL 

CONFIGURADO E DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. I. Para consubstanciar responsabilidade civil faz-se 

necessário identificar a conduta do agente e o resultado danoso, bem 

como o nexo causal, consistente num componente referencial entre a 

conduta e o resultado. II. A despeito do atraso no cumprimento da 

obrigação contratada, o agente financeiro não pode promover ou manter a 

inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes quando 

comprovado o pagamento do débito, ainda que atrasado, até porque, 

nessa situação, o devedor submete-se ao ônus do atraso consistente na 

atualização monetária da dívida. III. Na espécie, embora o agente financeiro 

tenha recebido o valor das prestações atrasadas do financiamento 

estudantil em 06/11/2005, até 31 de julho de 2007 não havia providenciado 

a exclusão do nome do autor do cadastro restritivo. Essa situação 

configura o dano moral in re ipsa, isto é, presumido, prescindindo de 

prova. Precedentes desta corte e do STJ. lV. No cálculo da indenização 

por danos morais, o julgador deve atuar com razoabilidade, observando o 

caráter indenizatório e sancionatório de modo a compensar o 

constrangimento suportado, sem caracterizar enriquecimento ilícito, até 

porque a indenização por dano moral não é preço matemático, mas 

compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada 

(resp 617.131/mg). V. Caso em que o valor da indenização por danos 

morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de restrição ao 

crédito fixado em primeira instância no importe de R$ 10.000,00 deve ser 

reduzido para R$ 5.000,00 para ficar em sintonia com a realidade de 

demandas similares examinadas por este tribunal. Precedentes desta 

corte. VI. A frustração pela não concretização de contrato de 

financiamento para aquisição de veículo automotor em razão da 

manutenção indevida do nome nos cadastros de inadimplentes não gera 
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dano material, e sim moral, cuja indenização foi devidamente estabelecida 

pelo poder judiciário. VII. Apelação do autor a que se nega provimento e 

recurso adesivo da CEF parcialmente provido para reduzir o valor da 

inden ização para  R$ 5 .000 ,00 .  (TRF 01ª  R . ;  AC 

0001589-88.2007.4.01.3307; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Jirair Aram 

Meguerian; DJF1 04/03/2013; Pág. 133). AINDA: 46104621 - JUIZADO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. 

CONSUMIDORA EM MORA. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. 

CESSIONÁRIA QUE CELEBROU ACORDO DE QUITAÇÃO COM A 

DEVEDORA, MAS NÃO COMUNICOU A CEDENTE PARA CANCELAR A 

INSCRIÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA APÓS A 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS. DANOS MORAS IN RE IPSA CONFIGURADOS E 

FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO (R$ 10.000,00). MINORAÇÃO PARA 

PATAMAR ADEQUADO (R$ 5.000,00.) 1. Efetuado o pagamento da dívida 

pelo devedor, a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito 

deverá ser requerida pelo credor, no prazo de 05 dias, contados da data 

do pagamento efetivo (RESP 1149998/RS); 2. A inércia do credor em 

promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento e, 

consequentemente, procedendo ao cancelamento do registro, gera o 

dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo 

autor, sob forma de dano presumido. 3. A indenização por danos morais 

deve ser arbitrada em patamar adequado, de modo que promova o 

ressarcimento da parte lesada sem ocasionar enriquecimento ilícito. 

Recursos providos. Sentença reformada.  (TJ-BA; Rec . 

0005464-54.2010.805.0126-1; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Nicia 

Olga Andrade de Souza Dantas; DJBA 29/01/2013. FONTE: DVD 

MAGISTER. Além do mais, como explanado, a responsabilidade no 

presente feito, é objetiva. Embora no ordenamento jurídico a regra seja a 

responsabilidade subjetiva, a relação jurídica posta à apreciação deste 

juízo se rege pela legislação consumerista, sendo que a jurisprudência é 

remansosa no sentido de que nessa seara do direito a responsabilidade 

independe da prova da culpa, salvo em casos excepcionais (artigo 14, § 

4º do Código de Defesa do Consumidor), onde não se encaixa o presente. 

Frisa-se que, a reparação judicial deve limitar-se à compensação dos 

danos suportados pelo ofendido, não podendo dar ensejo ao 

enriquecimento sem causa do demandante, em detrimento do patrimônio do 

hipotético ofensor. Sendo assim, no arbitramento de indenizações por 

danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5º, inciso V e 

X, da Constituição Federal e nos artigos 186 e 927, caput, ambos do 

Código Civil Brasileiro: Por isso, o valor indenizatório além de reparar, 

também dever ser útil a garantir que novas agressões sejam minimizadas, 

ensejando que os fornecedores descritos pelo Código de Defesa do 

Consumidor, recorram a investimento para ceifar quaisquer danos os 

consumidores. Apesar dessa função punitiva da reparação por dano 

moral, cabe ao julgador levar em consideração o grau de potencialidade 

econômica do autor do fato, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, 

considerando que a real intenção é o justo equilíbrio entre reparação e 

punição, atendendo mais a uma função educativa baseada na vida em 

comunidade, o respeito mútuo e construção social. O cunho 

sócio-educativo assumido pela indenização por dano moral deve 

predominar em detrimento do fator pecuniário que envolve essas 

reparações. Face ao exposto, julgo totalmente procedentes os pedidos 

iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, declaro 

inexistentes os débitos descontados em folha da reclamante pela 

reclamada que não são originados dos contratos 709564295-0 e 

707517054-3, que foram feitos para liquidar os contratos 709564260-4 e 

707517006-3, devendo-se cessar os descontos feitos que ultrapassem o 

valor autorizado pela reclamante, de R$ 523,32 (quinhentos e vinte e três 

reais e trinta e dois centavos). CONDENO a reclamada na restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, devendo haver correção 

monetária e juros de 1% ao mês a partir dos descontos efetuados e em 

indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

devendo haver correção monetária e juros de 1% a partir do arbitramento. 

Oficie-se os órgão de proteção ao crédito (SPC/SERASA) para que retirem 

os nomes da autora do rol de inadimplentes, caso ainda esteja, tão 

somente com relação aos contratos e débitos objetos dos autos. Oficie-se 

a SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO para que cesse imediatamente os 

descontos em folha de pagamento da Reclamante em relação ao banco 

réu que não sejam provenientes dos contratos citados e que, mesmo 

provenientes dos contratos citados, excedam o limite autorizado de 

R523,32. Após o trânsito em julgado, intime-se a reclamante para trazer 

aos autos a planilha com a somatória do que foi descontado 

indevidamente. Deixo de condenar a requerida em custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. P.R.I.C. 

Marcelândia/MT, 09 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito 

Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56401 Nr: 407-59.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 407-59.2015.811.0111.

Código Apolo nº 56401.

Vistos em correição.

1) Ante o teor do termo de audiência de Ref. 66, HOMOLOGO a 

suspensão condicional do processo, eis que devidamente aceita pelo 

acusado.

2) No mais, SUSPENDO o feito, submetendo o acusado ao período de 

prova pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

 (a)Proibição de frequentar bares, prostíbulos, casas de jogos e outros 

estabelecimentos congêneres e perniciosos; (b) Proibição de ausentar-se 

da Comarca onde reside por mais de 10 (dez) dias; (c) Proibição de mudar 

de endereço, sem autorização judicial; (d) Comparecimento pessoal e 

obrigatório em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas 

atividades; e, (e) Perdimento do valor pago à época da prisão em flagrante 

a título de fiança, em favor da Clínica Vida e Paz (tendo como mantenedora 

Assistência Social Evangélica TABITA.

3)ARQUIVE-SE provisoriamente o feito, excluindo-o do relatório estatístico, 

sem baixa na distribuição, mediante prévia expedição de guia de controle 

de cumprimento das condições assumidas pelo réu, nos termos do artigo 

2º, ‘g’, do Provimento 10/2007-CGJ.

 4) Findo o prazo da suspensão do processo ou cessado o cumprimento 

das condições impostas, certifique-se.

 5) Após, volvam-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 30 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29738 Nr: 197-52.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Sajovics Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2008/66 (Código 29738)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Oscar Sajovics Júnior

Vistos em correição.

CONSIDERANDO que o presente feito demanda estudo minucioso sobre a 

matéria em litígio, DETERMINO que os autos permaneçam em gabinete para 

os feitos que farão parte do rol do plano de trabalho, com prazo de 120 

(cento e vinte) dias para decidi-los, nos termos do artigo 21, inciso V, da 

CNGC.

COMUNIQUE-SE, mensalmente, a Corregedoria-Geral de Justiça sobre o 

cumprimento do plano de trabalho, indicando os processos decididos, na 
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forma do artigo 23, §2º, da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75964 Nr: 1919-72.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A apurar, Adão Elizeu Hipólito da Luz, Alan 

Antonio Lopes da Luz, JOSE CLAUDIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogerio Lemos Melo 

de Menezes - OAB:MT0009792O, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16071

 Autos nº 1919-72.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75964.

Vistos.

1) Verifico que a Defesa dos acusados ADÃO ELIZEU HIPÓLITO DA LUZ e 

ALAN ANTÔNIO LOPES DA LUZ, em sede de preliminar, requereu a 

rejeição da denúncia por inépcia e ausência de justa causa (Ref. 22).

Contudo, não obstante os argumentos da Defesa, INDEFIRO o pedido. 

Explico.

Como é sabido, o Juízo de admissibilidade foi realizado na ocasião do 

recebimento da denúncia, momento em que se procedeu à análise dos 

requisitos da ação penal, constantes do art. 41 do CPP, bem como a 

ausência de quaisquer das causas que ensejam a rejeição da inicial 

acusatória (CPP, art. 395).

Ademais, em que pesem os argumentos da Defesa, a ação penal não 

pode ser obstada visto que os elementos constantes dos autos são 

suficientes para embasar o prosseguimento da ação penal. Nesse ponto, 

consigno que a elucidação de todo o levantado na resposta à acusação 

depende de instrução probatória, visto tratar-se de matéria de mérito, e 

por isso não se pode obstar o transcurso regular da ação penal ainda no 

seu início.

Quanto ao pedido de realização de perícia nas imagens das câmeras de 

segurança, considero prejudicado. Isso porque, conforme cota ministerial 

de fl. 05, bem como ofício de fl. 150, o exame pericial de áudio e vídeo, 

para análise das imagens do veículo supostamente utilizado na prática 

delituosa, já foi providenciado pela POLITEC, pendente, nesse momento, 

apenas da juntada de seu resultado aos autos.

Desnecessária, portanto a repetição da perícia.

Outrossim, quanto à realização de perícia mecânica no veículo apreendido, 

considerando que o resultado da perícia de vídeo, acima citada, atrelada à 

oitiva das testemunhas em Juízo pode torná-la desnecessária, postergo a 

análise de referido pedido para ocasião da fase do art. 402 do Código de 

Processo Penal.

Por fim, SOLICITE-SE informações acerca do cumprimento da Carta 

Precatória expedida à Ref. 24.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 10 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55239 Nr: 1340-66.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Código nº 55239.

Processo nº 1340-66.2014.811.0111.

Vistos.

Ante o teor da petição de Ref. 32, REVOGO a nomeação feita ao Dr. Igor 

Neves de Carvalho e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

MARINALDO ABREU SILVA, a advogada Andreia Ferdinando Varea, que 

deverá ser intimada nos termos da decisão de Ref. 15.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74612 Nr: 1297-90.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA MARCIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA e o faço para:1.CONDENAR a acusada LUCIMARA MARCIRIO, 

devidamente qualificada nos autos, nas sanções dos artigos 33, “caput”, 

da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do 

Código Penal e;2.ABSOLVER a acusada LUCIMARA MARCIRIO, 

devidamente qualificada nos autos, das sanções do art. 35, “caput”, da Lei 

nº1 1.343/06, nos termos do art. VII, do Código de Processo Penal.

(...)Outrossim, cumpridas todas as determinações constantes da presente 

e, após a expedição de guia de execução definitiva, ARQUIVEM-SE os 

autos, mediante as baixas necessárias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.CIÊNCIA ao Ministério Público e a 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.: 77471 Nr: 2723-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATUPÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 2723-40.2018.811.0111.Código Apolo nº 77471.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 12, NOMEIO como defensor dativo do custodiado 

Maykson Alves da Silva o advogado Arlon de Souza Porto.Tomando em 

conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado 

em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.(...)2) INTIME-SE o advogado nomeado 

acerca da presente decisão.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.Matupá/MT, 10 

de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50760 Nr: 644-98.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SCHNEIDER DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 644-98.2012.811.0111.

Código Apolo nº 50760.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado 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 30 de 

outubro de 2018, às 17h30min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.
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4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 06 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77496 Nr: 2743-31.2018.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MUNIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2743-31.2018.811.0111 (Código 77496)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Norte 

Mato-Grossense – Sicredi Norte MT/PA.

Requeridos: Orlando Muniz de Souza.

Vistos.

1 – RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 – CITEM-SE a(s) parte(s) requerida(s) para opor embargos à monitória, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o 

pagamento do débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do pagamento de 

custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC.

3 – Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, 

art. 701, §2º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58989 Nr: 1600-12.2015.811.0111

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPC, ICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:18173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 Processo nº 1600-12.2015.811.0111 (Código 58989)

Classe – Assunto: Regulamentação de Visitas

Requerente: Bernadete Piran Costacurta

Requerido: Albino de Cam

Vistos.

Não obstante o pedido ministerial e a determinação de intimação da parte 

requerida para manifestar-se acerca da petição retro, analisando 

pormenorizadamente os autos verifico que o feito já foi sentenciado com 

trânsito em julgado certificado (homologação de acordo para fins de 

regulamentação de visita).

 Outrossim, a petição em questão nada mais é que uma tentativa de 

alteração dos termos do acordo para melhor adaptação às necessidades 

dos pais, o que demanda ação autônoma (e não simples petição) e não há 

óbice a que seja feita de maneira consensual entre as partes.

 Quanto à atuação do Conselho Tutelar, esclareço que não está entre as 

atribuições do órgão fiscalizar o cumprimento de acordo pelos genitores. 

Não sendo a situação narrada uma situação de risco (ECA, art. 98) ou em 

que se vislumbre a prática de ato infracional (ECA, art. 105), indefiro a 

intermediação das visitas pelos conselheiros tutelares.

 Arquivem-se os autos.

 Ciência ao MPE.

Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68225 Nr: 1746-82.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ-BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Processo nº 1746-82.2017.811.0111 (Código 68225)

Classe – Assunto: Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização

Requerente: Georgina Aparecida Ramos

Requerida: Banco Itaú-BMG

Vistos.

Para elucidar o fato acerca do suposto valor creditado, oficie-se a 

Agência do Banco Bradesco de Matupá, solicitando informações acerca 

de uma ordem de pagamento realizada no mês de abril de 2015 em favor 

da requerente Georgina Aparecida Ramos (CPF 330.389.758-18), no valor 

de R$697,35 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) 

supostamente creditados pelo banco requerido ITAÚ-BMG.

Na mesma oportunidade, que informe se a requerente possui contas 

perante o banco solicitado.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestarem.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60081 Nr: 249-67.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO LEITE - 

OAB:24340/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do réu(s), da expedição da carta precatória 

para a Comarca de Sinop - MT, com a finalidade de inquirir a testemunha 

de acusação/defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68210 Nr: 1737-23.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1737-23.2017.811.0111 (Código 68210)

Classe – Assunto: Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização

Requerente: Georgina Aparecida Ramos

Requerida: Banco Bradesco Financiamentos

Vistos.

Para elucidar o fato acerca do suposto valor creditado, oficie-se a 

Agência do Banco Bradesco de Matupá, solicitando o fornecimento de 

comprovante acerca de uma ordem de pagamento realizada no mês de 

junho de 2014 em favor da requerente Georgina Aparecida Ramos (CPF 

330.389.758-18), no valor de R$ 4.594,86 ou de R$ 1.610,12, creditados 

pelo banco requerido.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestarem.

Cadastrem-se os advogados representantes do banco requerido para 

receberem intimações e publicações, sob pena de nulidade.
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Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68218 Nr: 1741-60.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1741-60.2017.811.0111 (Código 68218)

Classe – Assunto: Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização

Requerente: Georgina Aparecida Ramos

Requerida: Banco Bradesco Financiamentos

Vistos.

Para elucidar o fato acerca do suposto valor creditado, oficie-se a 

Agência do Banco Bradesco de Matupá, solicitando o fornecimento de 

comprovante acerca de uma ordem de pagamento realizada no mês de 

abril de 2015 em favor da requerente Georgina Aparecida Ramos (CPF 

330.389.758-18), no valor de R$ 4.920,63 ou de R$ 544,62, creditado pelo 

banco requerido.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestarem.

Cadastrem-se os advogados representantes do banco requerido para 

receberem publicações e intimações, sob pena de nulidade.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68228 Nr: 1748-52.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLÉ CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 Processo nº 1748-52.2017.811.0111 (Código 68228)

Classe – Assunto: Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização

Requerente: Georgina Aparecida Ramos

Requerida: Banco Olé Consignado

Vistos.

Para elucidar o fato acerca do suposto valor depositado em favor da 

requerente, oficie-se a Agência da Caixa Econômica Federal de Matupá, 

solicitando informações acerca da conta bancária da requerente Georgina 

Aparecida Ramos (Ag. 4459, Conta 40613, operação 0013) referente ao 

mês de março de 2016, especificamente para informar a existência de 

TED/DOC no valor de R$ 901,79, depositados pelo banco requerido Olé 

Consignado S.A.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestarem.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60485 Nr: 388-19.2016.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVINO KOPHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Autos n. 388-19.2016.811.0111.

Código n. 60485.

Vistos.

CUMPRA-SE integralmente a sentença de Ref. 16.

No mais, considerando a informação de Ref. 21, determino a intimação do 

embargado por intermédio de seu advogado constituído nos autos.

Matupá/MT, 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57729 Nr: 1062-31.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 66, inciso III, alínea “b” e art. 115, 

inciso IV, ambos da LEP e, em consonância com o Ministério Público, 

DECRETO a regressão cautelar para o regime SEMIABERTO e DETERMINO 

a elaboração de novo cálculo de pena.Sem prejuízo, DESIGNO audiência 

admonitória para o dia 10 de outubro de 2018, às 14h30min, dada em que 

os autos deverão contar com os cálculos atualizados.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Matupá/MT, 10 de setembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68240 Nr: 1759-81.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Custodio Ramos Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU-BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Processo nº 1759-81.2017.811.0111 (Código 68240)

Classe – Assunto: Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização

Requerente: Francisco Custódio Ramos Netto

Requerida: Banco ITAÚ-BMG

Vistos.

Para elucidar o fato acerca do suposto valor depositado em favor do 

requerente, oficie-se a Agência do Banco do Brasil de Matupá, solicitando 

informações acerca da conta bancária do requerente Francisco Custódio 

do Ramos Neto (Ag. 3931-4, Conta 9639-3) referente ao mês de janeiro de 

2012, especificamente para informar a existência de TED/DOC no valor de 

R$ 700,00 (setecentos reais), depositados pelo banco requerido 

ITAÚ/BMG.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestarem.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68217 Nr: 1740-75.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1740-75.2017.811.0111 (Código 68217)

Classe – Assunto: Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização

Requerente: Georgina Aparecida Ramos

Requerida: Banco Bradesco Financiamentos

Vistos.

Para elucidar o fato acerca do suposto valor creditado, oficie-se a 

Agência do Banco Bradesco de Matupá, solicitando o fornecimento de 

comprovante acerca de uma ordem de pagamento realizada no mês de 

março de 2015 em favor da requerente Georgina Aparecida Ramos (CPF 

330.389.758-18), no valor de R$ 796,70 ou de R$ 443,54, creditado pelo 

banco requerido.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestarem.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68201 Nr: 1731-16.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 Processo nº 1731-16.2017.811.0111 (Código 68201)

Classe – Assunto: Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização

Requerente: Georgina Aparecida Ramos

Requerida: Banco Bradesco Financiamentos

Vistos.

Para elucidar o fato acerca do suposto valor creditado, oficie-se a 

Agência do Banco Bradesco de Peixoto de Azevedo (MT), solicitando o 

fornecimento de comprovante acerca de uma ordem de pagamento 

realizada no mês de dezembro de 2011 ou janeiro de 2012 em favor da 

requerente Georgina Aparecida Ramos (CPF 330.389.758-18), no valor de 

R$ 700,00 (setecentos reais), creditados pelo banco requerido.

Cadastrem-se os advogados representantes do banco requerido para 

receberem intimações e publicações, sob pena de nulidade.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestarem.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68254 Nr: 1764-06.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Custodio Ramos Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Processo nº 1731-16.2017.811.0111 (Código 68201)

Classe – Assunto: Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização

Requerente: Georgina Aparecida Ramos

Requerida: Banco Bradesco Financiamentos

Vistos.

Para elucidar o fato acerca do suposto valor depositado em favor do 

requerente, oficie-se a Agência do Banco do Brasil de Matupá, solicitando 

informações acerca da conta bancária do requerente Francisco Custódio 

do Ramos Neto (Ag. 3931-4, Conta 9639-3) referente ao mês de janeiro de 

2013, especificamente para informar a existência de TED/DOC no valor de 

R$ 542,28 (quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), 

depositados pelo banco requerido Bradesco Financiamentos S.A.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestarem.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68204 Nr: 1734-68.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ-BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Processo nº 1734-68.2017.811.0111 (Código 68204)

Classe – Assunto: Inexistência de Débito c.c. Indenização

Requerente: Georgina Aparecida Ramos

 Requerido: Banco ITAÚ-BMG

Vistos.

Tendo em vista a interposição de recurso de apelação pela parte 

requerente, intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (artigo 1.010, §3º, CPC), grafando nossos cordiais 

cumprimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68215 Nr: 1738-08.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1738-08.2017.811.0111 (Código 68215)

Classe – Assunto: Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização

Requerente: Georgina Aparecida Ramos

Requerida: Banco Bradesco Financiamentos

Vistos.

Para elucidar o fato acerca do suposto valor creditado, oficie-se a 

Agência do Banco Bradesco de Matupá, solicitando o fornecimento de 

comprovante acerca de uma ordem de pagamento realizada no mês de 

janeiro de 2013 em favor da requerente Georgina Aparecida Ramos (CPF 

330.389.758-18), no valor de R$ 545,45, creditados pelo banco requerido.

Cadastrem-se os advogados representantes do banco requerido para 

receberem intimações e publicações, sob pena de nulidade.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestarem.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51536 Nr: 1432-15.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Walnir Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 
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PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 INTIMAÇÃO da parte executada, na pessoa de seu advogado, para 

efetuar o pagamento das custas judiciais a que fora condenado nos 

autos, no valor total de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e três centavos), sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) de custas judiciais e R$ 136,23 (cento e trinta e seis 

reais e vinte e três centavos), de taxa judiciária, sob pena de protesto.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-57.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COSTA (EXEQUENTE)

IVAINE MOLINA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELO HORIZONTE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

MARINALVA AUGUSTA PEREIRA (EXECUTADO)

JULLIANI ELOIZA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO PEREIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, ACERCA DA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NOS AUTOS N.º 

1000007-57.2017.8.11.0111, A SER REALIZADA NO DIA 21/11/2018, ÀS 

14:00, NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ-MT.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58623 Nr: 1448-61.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Autos nº 1448-61.2015.811.0111.

Código Apolo nº 58623.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado 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 07 de 

novembro de 2018, às 12h15min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, 

para acompanhamento dos atos instrutórios e interrogatório, bem como, 

INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 10 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 12775 Nr: 1577-33.2006.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068, Vinicius Pulido Guadanhin - OAB:11006-B

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para que seja o réu intimado para, no prazo legal, apresentar 

memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70189 Nr: 935-40.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Eustáquio de Oliveira e 

Silva - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comaraca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, 

manifestar acerca da petiçaõ e documento acostados na Ref. 39.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30916 Nr: 33-60.2013.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Castro Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

de CRISTIANO DE CASTRO CINTRA dando-o como incurso nas sanções 

do delito tipificado no art. 217-A, §1º do CP e art. 243, caput do ECA, 

figurando como vítima Mylena de Lima Ferreira.

Percebe-se dos autos que o mesmo está pendente de realização de 

perícia com material coletado da vítima na época dos fatos com o material 

genético do réu a ser coletado.

Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que o material que foi 

coletado pela vítima, encontra-se na Delegacia de Polícia de 

Arenápolis/MT, consoante ofício de fl. 143.

Assim, visando à realização de perícia DETERMINO as seguintes 

providências:

- Oficie-se ao Delegado de Polícia de Arenápolis/MT, solicitando a remessa 

do material da vítima à POLITEC – MT.

- Designe data para coleta de material genético-sangue do réu, a ser 

realizado conforme orientações contidas na certidão de fl. 158 e 

posteriormente encaminhe à POLITEC.

-Oficie-se à POLITEC, dando ciência dos presentes procedimentos para 

realização de perícia e comparação dos materiais coletados das partes, 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para realização e entrega do 

laudo.

Acostado ao feito o laudo pela POLITEC, abra-se vista às partes, para 

apresentação de memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10099 Nr: 542-93.2010.811.0031
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 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Rodrigues da Silva

 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, GISELIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% 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 (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

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-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10088 Nr: 531-64.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Martinha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA DA SILVA ROCHA - OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% 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 (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

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-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36576 Nr: 255-23.2016.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nortelandia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, a preliminar arguida deve ser rechaçada. No tocante ao 

mérito, a parte excipiente pugna pela extinção da execução nº 

244-33.2012 (cód: 30331) asseverando carência de comprovação quanto 

à unicidade do sindicato na representação das categorias. Vê-se que 

ainda que o excipiente denomine as alegações como meritórias, seu 

intento é fazer crer que a excepta não é legítima para cobrar as 

contribuições sindicais dos servidores públicos municipais, eis que 

existem outros sindicatos e federações para representar interesses da 

categoria dos servidores. Todavia, consoante esposado alhures, a 

FESSP/MT possui legitimidade para cobrar as contribuições sindicais 

obrigatórias, razão pela qual a exceção de pré-executividade interposta 

não merece provimento. Ante o exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade. Translade-se cópia da presente decisão para os autos 

de execução nº 244-33.2012 (cód: 30331). Intimem-se as partes, após 

arquive-se o presente com as anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 122 Nr: 37-98.1993.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A- Basa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Stella, Benedita da Silva Duarte, 

João Carlos da Silva Duarte, Wilian Antonio Duarte, Rafael Duarte 

Azadinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley Aparecido Carrijo - 

OAB:MT 24.306-O, Elói Contini - OAB:MT22.841/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3500-B

 Vistos.

Antes de apreciar o petitório retro, determino que a parte exequente seja 

intimada, para que no prazo de 10 (dez) dias, junte cópia da certidão de 

inteiro teor das matrículas 9514 e 6001 do CRI de Diamantino/MT, sob pena 

de indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo, com ou sem a juntada determinada, tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39236 Nr: 294-83.2017.811.0031

 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: JOSINEY MINEIRO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Moura Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ 

- OAB:37172

 VISTOS.

 I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 035/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de 

Direito da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã 
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do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da lei;

CONSIDERANDO o Provimento n° 11/2017 de 31/08/17, da Corregedoria 

Geral de Justiça de Mato Grosso, que dispõe sobre a implantação da 

Central de Mandados nas Comarcas de Primeira Entrância do Estado de 

Mato Grosso;

RESOLVE:

 Art. 1º - IMPLANTAR a Central de Mandados na Comarca de Nova Canaã 

do Norte, vinculada a Central de Administração, com a finalidade de 

receber, cadastrar, distribuir, controlar os prazos de cumprimento e 

efetuar a devolução dos mandados judiciais em tramitação nos sistemas 

Apolo e PJE e, ainda gerir o Sistema Controle de Pagamento de 

Diligências-CPD;

Art. 2º - DESIGNAR os servidores Valtino de Oliveira Jesus, matrícula 

4338, Gestor Geral, e Fernanda Karine de Almeida Varella, matrícula 

25.652, Gestora Administrativa III, como responsáveis pela Central de 

Mandados com a função de receber, proceder às distribuições, 

redistribuições, devoluções e cobrança de mandados judiciais, manter 

cadastro dos Oficiais de Justiça atualizado e gerir o Sistema de Controle 

de Pagamento de Diligências-CPD;

Art. 3° - DETERMINAR que a secretaria da Vara Única e Juizado Especial 

efetue o pré-cadastro dos mandados expedidos e remetam-os a Central 

de Mandados, mediante recibo em lista padronizada pelo sistema Apolo, 

todas as segunda e quintas-feiras, no período de 12 às 19 horas, 

ressalvados os mandados urgentes que devem ser cumpridos em regime 

de plantão judiciário;

Art. 4° - ESTABELECER o período de 12 às 19 horas, todas as segundas e 

quintas-feiras, para entrega e retirada de mandados na Central de 

Mandados pelos Oficiais de Justiça, salvo em casos de urgência ou 

plantão judiciário;

Art. 5° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte-MT, 10 de setembro de 2018.

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47360 Nr: 2454-94.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO DIAS DA COSTA, Cpf: 

01714867145, Rg: 1444934-0, Filiação: Miguel Pereira da Costa e Maria 

Elenice Dias da Costa, data de nascimento: 09/02/1982, brasileiro(a), 

natural de Nova Canaã do Norte-MT, casado(a), serviços gerais, Telefone 

9648 3780. 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 EXTINTA A PUNIBILIDADE de FÁBIO 

DIAS COSTA pela prescrição da pretensão executória, nos termos dos 

arts. 107, inciso IV, c.c. o 109, inciso IV, art. 110, § 1ª, art. 112, inciso I, 

todos do Código Penal. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Embora esta sentença 

tenha julgado extinta a punibilidade do condenado, observa-se que a 

execução criminal não ocorreu por subterfúgio empregado pelo próprio, 

porquanto intimado da sentença condenatória e da respectiva audiência 

admonitória, deixou de comparecer injustificadamente, e, assim, de saldar 

seu débito para com a sociedade. Por este motivo e por haver sentença 

condenatória transitada em julgado contra ele, deve arcar com as 

respectivas despesas, razão pela qual o CONDENO ao pagamento das 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de 

Processo Penal.Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial. 

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. Após o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 29 de março de 2018, em regime de 

mutirão processual.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 10 de setembro de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61116 Nr: 986-65.2018.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO TRAJANO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CALZOLARI, ARI KOTHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A decisão de Ref: 4, prolatada em 07/08/2018, determinou a 

emenda da inicial para a retificação do valor da causa pela parte autora, o 

que foi cumprido, tendo agora pleiteado o parcelamento de custas diante 

do agravamento de sua situação financeira (Ref: 9).Entanto, a parte 

autora não juntou qualquer comprovante da impossibilidade financeira 

momentânea.Assim, intime-se-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 direito de parcelamento das 

custas e despesas processuais. 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.Isto porque, 

ao distribuir a ação, compete ao interessado o imediato recolhimento das 

custas e despesas processuais, comprovar a impossibilidade de 

recolhimento daquelas no início da demanda ou circunstância que reclame 

solução urgente, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC, c.c. o art. 4º da 

Lei Estadual 7.603/01 e art. 456 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60541 Nr: 649-76.2018.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SÉRGIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, para providenciar o 

preparo da carta precatória, a ser expedida à Comarca de Colider/MT, com 

a finalidade de citação da parte requerida. Para tanto, deverá retirar a guia 

junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

encaminhando a guia devidamente paga (original) a Comarca de Nova 

Canaã do Norte/MT, uma vez que, nos termos do artigo Art. 1.210 da 

CNGC, custas de cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60541 Nr: 649-76.2018.811.0090

 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: JOÃO CARLOS VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SÉRGIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão liminar sem 

oitiva da parte contrária, na forma do art. 562 do NCPC c.c. o art. 1.196 da 

CNGC, DESIGNO audiência de justificação prévia para o DIA 30 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 17H30.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de 

determinar o apensamento deste feito aos demais pelo fato de este ser 

digital.Cite(m)-se o(s) requerido(s) para comparecer(em) na audiência 

designada, nos termos do art. 562 do NCPC, devendo constar no mandado 

que o prazo para contestar a ação será contado da decisão que deferir 

ou não a medida liminar, em atenção ao disposto no art. 564, parágrafo 

único, do Estatuto Processual Civil.Intime-se a parte autora para 

comparecer à audiência designada, acompanhada de suas testemunhas, 

que deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação.Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60734 Nr: 771-89.2018.811.0090

 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: MARINA FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON MARTINS CALIXTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em virtude da impossibilidade da douta representante ministerial 

comparecer à solenidade designada para 11/09/2018, visto a fruição do 

período de compensatórias e férias, veiculado pelo Ofício n° 

319/2018/MPMT/PJNCN. REDESIGNO para o DIA 12 DE MARÇO DE 2019, 

ÀS 16H30, a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46589 Nr: 932-75.2013.811.0090

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de honorários advocatícios promovido em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO.

O executado foi citado e deixou transcorrer o prazo sem se manifestar 

nos autos, razão pela qual lhe DECRETO A REVELIA, consoante o art. 344 

do NCPC.

Sendo assim, HOMOLOGO o cálculo acostado à fl. 32.

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Expeça-se requisição de pagamento do débito, com a devida atualização, 

por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório 

dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do 

débito, devidamente instruído com cópia das peças necessárias, em 

consonância com as disposições contidas no artigo 443, § 2º e § 3º, da 

CNGC.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento.

Proceda-se a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Após o encaminhamento do Alvará Judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se a parte exequente.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, observando-se em tudo a novel 

CNGC..

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45162 Nr: 596-08.2012.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMDSO, NMDO, KSHDS, DLSHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS, KCDSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 b) JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, e o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para conceder definitivamente a guarda dos menores KAHONY 

RUHAN SGRIGNOLI HONÓRIO DE SOUZA e DHAMARYS LORRÁYNY 

SGRIGNOLI HONÓRIO DE SOUZA aos tios paternos VALDINA MARIA DE 

SOUZA OLIVEIRA E NOEL MENDES DE OLIVEIRA, tudo consoante o art. 

1.583 e seguintes do Código Civil e art. 33 e seguintes da Lei 8.069/90.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISExpeça-se o termo de guarda definitiva em favor dos 

tios paternos dos menores.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e 

despesas processuais. Mas com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.Deixo de condená-lo, entretanto, em honorários advocatícios, 

dada a postulação ministerial, na determinação do art. 44, inciso I, da Lei 

8.625/93 e art. 73, inciso I, da Lei Complementar Estadual 27/93.Deixo de 

fixar os honorários advocatícios ao(à) causídico(a) nomeado(a), Dr(a). 

Jorge Trevelin (OAB/MT nº 16.910-B), pois que já atribuídos em 05 (cinco) 

URH’s no ato de sua nomeação à fl. 50, que deverão ser pagas pelo 

Estado de Mato Grosso, a quem compete prestar a assistência judiciária 

aos pobres, mediante certidão a ser requerida pelo(a) defensor(a) 

dativo(a).Deixo de fixar os honorários advocatícios ao(à) causídico(a) 

nomeado(a), Dr(a). Laudemar Pereira da Silva Junior (OAB/MT nº 9415/O), 

tendo em vista que não praticou nenhum ato (fl. 64)..... Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-60.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010007-60.2017.811.0090 Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte executada efetuou o pagamento do débito em questão, razão 

pela qual a parte exequente não se opôs extinção do feito. Devidamente 

intimada da sentença, a parte exequente deu-se por satisfeita quanto ao 

depósito realizado pela parte executada no id. 12161798, pugnando ao fim 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, 

defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos 

dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 
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e 55 da Lei 9.099/95). 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. Nova Canaã do Norte, 

21 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-05.2014.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF (ADVOGADO(A))

CAMILA PEREIRA SGUISSARDI PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VD EQUIPAMENTOS DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

EDUARDO FELIPE SILVA (ADVOGADO(A))

J.A. COMERCIO DE PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista a advogada da reclamante, para manifestação 

acerca da tentativa de bloqueio via bacenjud, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45050 Nr: 482-69.2012.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO CABOCLO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

 Em virtude da impossibilidade da douta representante ministerial 

comparecer à solenidade designada para 11/09/2018, visto a fruição do 

período de compensatórias e férias, veiculado pelo Ofício n° 

319/2018/MPMT/PJNCN. REDESIGNO para o DIA 26 DE MARÇO DE 2019, 

ÀS 09H30, a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 78058 Nr: 1456-93.2018.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonar Dallagnol, Laercio de Tal - Vulgo Pedro 

Doido, Outros, Nego Polaco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilo Claison Weber - 

OAB:OAB/MT 23.222, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:OAB/MT 

18.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78058 - Autos n. 1456-93.2018.811.0091

DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por CÍCERO DA SILVA em face de esbulho possessório 

em tese levado a efeito por LEOMAR DALLAGNOL, vulgo “TENENTE”, 

LAERCIO DE TAL, vulgo “PEDRO DOIDO” e “NEGO POLACO”, que teriam 

invadido a área de terras de 2 alqueires paulistas denominada Chácara 

Primavera, situada na Estrada Guaravela, Distrito de Japuranã, município 

de Nova Bandeirantes/MT.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Constato a necessidade de designar-se audiência para justificação prévia, 

visando maiores esclarecimentos sobre os fatos deduzidos na exordial, 

razão pela qual hei por bem designar tal feita para o dia 03 de outubro de 

2018, às 16h30. Na audiência o autor poderá trazer testemunhas para 

comprovar os fatos alegados no que tange somente à tutela de provisória 

pretendida.

Citem-se os requeridos para comparecerem à audiência acima designada, 

conforme preceitua o art. 562, 2ª parte, do CPC, devendo constar no 

mandado que, o prazo para contestar a ação será contado da decisão 

que deferir ou não a medida liminar, nos termos do artigo 564, parágrafo 

único, do CPC.

Por fim, corrija a secretaria a orientação dos documentos de fls. 16/21, 

pois de ponta-cabeça.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62001 Nr: 156-72.2013.811.0091

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdC, WBdC, SBdC, WBdC, VBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIBdC, BdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 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 a parte requerida apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41307 Nr: 1046-79.2011.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milken Jacqueline C. Jacomini 

(Escritório de Advocacia Bellinati Perez) - OAB:OAB/PR 31.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007 e Ordem de Serviço 03/2018, impulsiono estes autos a 

conclusão deixando de intimar a parte autora para apresentar as 

contrarrazões tendo em vista que a mesma nunca foi localizada para 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75779 Nr: 193-26.2018.811.0091

 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: ESPÓLIO DE NELSON BERNABE DE MELLO, ESPÓLIO DE 

JOSÉ BARNABÉ DE MELO, ANTONIO JOSÉ DE MELO, BRAZ APARECIDO 

DE MELLO, PAULINO JOSÉ DE MELO, BENEDITO BERNABE DE MELLO, 

TEREZINHA JOSÉ DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario de Jesus Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR FIABANE - OAB:19939/O, 

Luiz Iori - OAB:MT 7865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75779 - Autos n. 193-26.2018.811. 0091 Despacho Trata-se de 

Ação Reivindicatória c/c Tutela de Urgência, c/c Imissão de Posse e 
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Pedido de Perdas e Danos movida por ESPÓLIO DE NELSON BERNABE DE 

MELLO, ESPÓLIO DE JOSÉ BARNABÉ DE MELO representado pelo 

inventariante ANTONIO JOSÉ DE MELO; BRAZ APARECIDO DE MELLO; 

PAULINO JOSÉ DE MELO; BENEDITO BERNABE DE MELLO; TEREZINHA 

JOSÉ DE MELLO em face de ROMARIO DE JESUS ARAUJO. Defiro a 

tramitação prioritária nos moldes do art. 71 do Estatuto do Idoso. Anote-se. 

Em relação à documentação acostada aos autos, considero-a insuficiente 

para formar o convencimento do Juízo, já que não há elementos 

demonstrativos da ocorrência do esbulho, tampouco há menção se esse 

recaiu sobre a totalidade do imóvel ou sobre parcela dele, fazendo-se 

necessária a perfeita individualização da coisa reivindicada. Nessa senda, 

conforme se verifica dos documentos que acompanham a petição inicial 

os proprietários, em que pese tenham feito a partilha do bem, não 

noticiaram a regularização do registro da propriedade imóvel, o qual foi 

“fracionado” por ocasião da partilha, mas ainda está em nome proprietário 

primitivo, já falecido, no cartório de registo de imóveis. Dessa forma, antes 

de decidir acerca da liminar, constato a necessidade de designar-se 

audiência de JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, visando maiores esclarecimentos 

sobre os fatos deduzidos na exordial, razão pela qual hei por bem 

designar tal feita para o dia 25/10/2018, às 13h30. Cite-se o requerido 

para comparecer à audiência acima designada, conforme preceitua o art. 

562, 2ª parte, do CPC, devendo constar no mandado que o prazo para 

contestar a ação será contado da decisão que deferir ou não a medida 

liminar, nos termos do artigo 564, parágrafo único, do CPC. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 

10 de setembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63071 Nr: 1126-72.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Carlos Marques de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonavan de Sousa Oliveira 

Silva - OAB:26657

 Código 63071 – Autos n. 1126-72.2013.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão à fl. 156v, nomeio o Dr. Jonavan de 

Sousa Oliveira Silva - OAB n. 26.657/PA, para patrocinar os interesses do 

acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 10 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66326 Nr: 26-14.2015.811.0091

 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: Maria Aparecida Rosa Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66326 - Autos n. 26-14.2015.811.0091 Sentença Trata-se de 

Ação Previdenciária de auxílio-reclusão com pedido de antecipação de 

tutela ajuizada por MARIA APARECIDA ROSA GOMES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que a requerente é esposa de 

Manoel Nilo desde 05/05/1984, tendo ele recolhido a devida contribuição 

de segurado até maio de 2013. Ante o exposto, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder auxílio reclusão 

MARIA APARECIDA ROSA GOMES. O valor mensal do auxílio-reclusão 

será de cem por cento do valor da aposentadoria por invalidez que o 

segurado teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data da 

seu prisão (art. 75 c/c art. 80, Lei n. 8.213/91). Outrossim, CONCEDO ao 

requerente MARIA APARECIDA ROSA GOMES a TUTELA DE URGÊNCIA, 

DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) 

dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais). O direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se 

falar em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora 

a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tenho que a existência da irreversibilidade 

inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de não cumprir a excelsa missão a que se destina. (STJ – 2ª Turma, 

REsp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97). 

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Monte Verde/MT, 10 de setembro de 2018 BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70839 Nr: 1088-55.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilúcia dos Anjos Souza (Oliveira), Francisco Idilson 

Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lago Dourado Mineração LTDA, Juruena 

Mineração LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LUIZ GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:59.645 MG, DIANA UCHÔA TORRES LIMA - 

OAB:96.306 MG, Fabricio Alves Campelo - OAB:77699, GUILHERME 

RAMOS SCHETTINO - OAB:31.051-E MG

 Ex positis, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITO os embargos de declaração interpostos, porquanto ausentes as 

hipóteses de cabimento.Ficam as partes advertidas de que a oposição de 

embargos de declaração com caráter meramente protelatório será 

apenada com multa não excedente a dois por cento sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 1026, §2º, do CPC.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 10 de setembro 

de 2018BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41302 Nr: 1041-57.2011.811.0091

 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: Darcy Stadler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a parte autora juntar planilha de 

cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62427 Nr: 576-77.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para manifestação da parte autora 

quanto a impugnação a execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70183 Nr: 616-54.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Vicente Calixto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR PINHEIRO SEGANTINE - 

OAB:273735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

para apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71951 Nr: 1827-28.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elison do Espírito Santo Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Código 71951 - Autos n. 1827-28.2016.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se a advogada nomeada pelo juízo (fls. 46), a apresentar a 

resposta à acusação, sob pena de restar caracterizado o abandono do 

processo e de aplicação de multa no valor de 10 (dez) a 100 (cem) 

salários mínimos, nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos com urgência.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 03 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68621 Nr: 1485-51.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 68621 - Autos n. 1485-51.2015.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se a advogada nomeada pelo juízo (fls. 64), a apresentar a 

resposta à acusação, sob pena de restar caracterizado o abandono do 

processo e de aplicação de multa no valor de 10 (dez) a 100 (cem) 

salários mínimos, nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos com urgência.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 03 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66406 Nr: 65-11.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Francisco Machado, Darci Rocha, Ivan 

Claudino Silva, Walter da Silva Rodrigues Coelho, Claudemir Hilário da 

Silva, Aldo Bueno da Silva Neto, Sandro Lúcio Albertin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 66406 – Autos n. 65-11.2015.811.0091

Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, nomeio a Dra. Cintia 

Laureano Leme inscrita na OAB/MT sob o nº 6.907-O /MT, para patrocinar 

os interesses do acusado Walter da Silva Rodrigues Coelho.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 03 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 34341 Nr: 393-19.2007.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34341 – Autos n. 393-19.2017.811.0091

Vistos etc.

Intime-se o exequente para se manifestar quanto a impugnação à 

execução, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77844 Nr: 1359-93.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos e etc.

Conforme se observa do pedido inicial, o requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência.

Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito, nos termos do art. 290 do CPC, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processos Civil.

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.
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Intime-se.

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.: 76822 Nr: 850-65.2018.811.0091

 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: Olimpio Back

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de Indébito c/c Danos Morais” postulada por OLIMPIO BACK, em 

face INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD – LTDA.

Ora, com essas considerações, atento ao fato de que os benefícios da 

justiça gratuita devem ser deferidos aos que dele realmente necessitam 

pela comprovada ausência de condições financeiras, INDEFIRO a 

concessão do benefício.

Assim, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar à 

inicial, procedendo ao recolhimento de custas, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil).

Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 05 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76368 Nr: 562-20.2018.811.0091

 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: Jurandi Alves Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de Indébito c/c Danos Morais” postulada por JURANDI ALVES 

CAETANO, em face INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD – LTDA.

Por conseguinte, com arrimo nos artigos 330 e 485, inc. V e VI ambos do 

CPC, INDEFIRO PARCIALMENTE a petição inicial e JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação aos pedidos de restituição dos 

pagamentos”, e “repetição do indébito”.

 Oportunamente, determino o seguimento do feito em relação aos demais 

pedidos de declaração de nulidade/inexistência do negócio jurídico e dano 

moral.

Com efeito, de acordo com o § 3º do art. 292, o juiz corrigirá, de ofício e 

por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde 

ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das 

custas correspondentes.

Sendo assim, arbitro o valor da causa em R$ 95.400 (noventa e cinco mil e 

quatrocentos reais), correspondente ao valor atribuído pelo autor quanto 

aos danos morais.

Ora, com essas considerações, atento ao fato de que os benefícios da 

justiça gratuita devem ser deferidos aos que dele realmente necessitam 

pela comprovada ausência de condições financeiras, INDEFIRO a 

concessão do benefício.

Assim, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar à 

inicial, procedendo ao recolhimento de custas, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil).

Intime-se.

 Cumpra-se expedindo 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.: 77415 Nr: 7267-34.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nantes e Silva LTDA, Marcelo Lincoln Alves Silva, Ednei 

Paes Nantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Coimbra Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira Braga Negrão - 

OAB:MT 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:MT 7.280-B, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:MT 6.013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Coraldino Sanches 

Vendramini - OAB:117843/SP

 1. Código 77411 – Autos nº 6743-37.2014.811.0084

2. Código 77410 – Autos nº 8222-65.2014.811.0007

3. Código 77416 – Autos nº 6807-47.2014.811.0007

4. Código 77415 – Autos nº 7267-34.2014.811.0007

5. Código 77412 – Autos nº 3643-40.2015.811.0007

6. Código 77414 – Autos nº 6809-17.2014.811.0007

7. Código 77413 – Autos nº 3285-75.2015.811.0007

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Restituição de Quantias Pagas, Reparação 

de Danos Materiais e Indenização por Lucros Cessantes - encaminhada 

pela 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (Autos 

6743-37.2014.811.0007, Cód. 119032), na qual, após decisão acerca da 

Exceção de Incompetência Cód. 77410, foi determinada a remessa dos 

autos a esta comarca de Nova Monte Verde/MT para o processamento da 

causa.

Assim, o réu manejou Exceção de Incompetência afirmando, em síntese, 

que o foro competente seria a comarca de Nova Monte Verde/MT, já que 

“duas das três fazendas mencionadas pelo Autor estão localizadas na 

mencionada comarca, inclusive no que respeita a extensão/tamanho das 

mesmas”.

A exceção foi julgada procedente, bem como entendeu-se pela não 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o autor não 

preenchia os requisitos para enquadrar-se como consumidor final, o que 

inviabilizaria o tramite do feito na comarca de origem.

Houve interposição de Agravo de Instrumento com pedido liminar de 

suspensão dos efeitos da decisão que acolheu a exceção e determinou a 

remessa dos autos a esta comarca (fls. 61/70).

No julgamento do mérito a Quarta Câmara de Direito Privado, órgão 

Colegiado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu parcial provimento 

ao recurso proferindo julgamento no qual consignou-se: “[...] Tendo em 

vista que duas, das três fazendas do agravante, locais onde ocorreram 

os danos, estão localizadas na comarca de Nova Monte Verde/MT, resta 

evidente que é esse o foro competente para dirimir as controvérsias 

oriundas do contrato. [...]”

Dessa forma os autos, e os seus apensos, foram remetidos para 

processamento nesta comarca.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Firmada a competência deste Juízo, ainda assim consideram-se válidos os 

atos praticados no juízo incompetente.

Sendo assim, reputo válidas as citações, intimações e demais atos 

praticados no processo, não havendo se falar em nulidade de qualquer 

decisão proferida no juízo de origem.

Por outro lado, intime-se as partes para requerer o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de setembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35325 Nr: 1363-19.2007.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Bernardo Filho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 35325

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto no artigo 25, caput, do Estatuto do 

Desarmamento (Lei n. 10.826/03), bem como o constante no artigo 1º da 

Resolução n. 134/2011/CNJ , digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a necessidade de manutenção da vinculação ao presente feito da 

arma de fogo apreendida às fls. 49.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77410 Nr: 8222-65.2014.811.0007

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Coimbra Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joserisse Hortencio dos 

Santos Maia Alencar - OAB:CE 23.981, Márcia de Oliveira Souza 

Alberti - OAB:12.262, Rodolfo Licurgo Tertulino de Oliveira - 

OAB:CE 10.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Coraldino Sanches 

Vendramini - OAB:117843/SP

 1. Código 77411 – Autos nº 6743-37.2014.811.0084

2. Código 77410 – Autos nº 8222-65.2014.811.0007

3. Código 77416 – Autos nº 6807-47.2014.811.0007

4. Código 77415 – Autos nº 7267-34.2014.811.0007

5. Código 77412 – Autos nº 3643-40.2015.811.0007

6. Código 77414 – Autos nº 6809-17.2014.811.0007

7. Código 77413 – Autos nº 3285-75.2015.811.0007

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Restituição de Quantias Pagas, Reparação 

de Danos Materiais e Indenização por Lucros Cessantes - encaminhada 

pela 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (Autos 

6743-37.2014.811.0007, Cód. 119032), na qual, após decisão acerca da 

Exceção de Incompetência Cód. 77410, foi determinada a remessa dos 

autos a esta comarca de Nova Monte Verde/MT para o processamento da 

causa.

Assim, o réu manejou Exceção de Incompetência afirmando, em síntese, 

que o foro competente seria a comarca de Nova Monte Verde/MT, já que 

“duas das três fazendas mencionadas pelo Autor estão localizadas na 

mencionada comarca, inclusive no que respeita a extensão/tamanho das 

mesmas”.

A exceção foi julgada procedente, bem como entendeu-se pela não 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o autor não 

preenchia os requisitos para enquadrar-se como consumidor final, o que 

inviabilizaria o tramite do feito na comarca de origem.

Houve interposição de Agravo de Instrumento com pedido liminar de 

suspensão dos efeitos da decisão que acolheu a exceção e determinou a 

remessa dos autos a esta comarca (fls. 61/70).

No julgamento do mérito a Quarta Câmara de Direito Privado, órgão 

Colegiado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu parcial provimento 

ao recurso proferindo julgamento no qual consignou-se: “[...] Tendo em 

vista que duas, das três fazendas do agravante, locais onde ocorreram 

os danos, estão localizadas na comarca de Nova Monte Verde/MT, resta 

evidente que é esse o foro competente para dirimir as controvérsias 

oriundas do contrato. [...]”

Dessa forma os autos, e os seus apensos, foram remetidos para 

processamento nesta comarca.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Firmada a competência deste Juízo, ainda assim consideram-se válidos os 

atos praticados no juízo incompetente.

Sendo assim, reputo válidas as citações, intimações e demais atos 

praticados no processo, não havendo se falar em nulidade de qualquer 

decisão proferida no juízo de origem.

Por outro lado, intime-se as partes para requerer o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de setembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77412 Nr: 3643-40.2015.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Coimbra Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nantes e Silva LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Coraldino Sanches Vendramini 

- OAB:117843/SP, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:MT 12.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Código 77411 – Autos nº 6743-37.2014.811.0084

2. Código 77410 – Autos nº 8222-65.2014.811.0007

3. Código 77416 – Autos nº 6807-47.2014.811.0007

4. Código 77415 – Autos nº 7267-34.2014.811.0007

5. Código 77412 – Autos nº 3643-40.2015.811.0007

6. Código 77414 – Autos nº 6809-17.2014.811.0007

7. Código 77413 – Autos nº 3285-75.2015.811.0007

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Restituição de Quantias Pagas, Reparação 

de Danos Materiais e Indenização por Lucros Cessantes - encaminhada 

pela 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (Autos 

6743-37.2014.811.0007, Cód. 119032), na qual, após decisão acerca da 

Exceção de Incompetência Cód. 77410, foi determinada a remessa dos 

autos a esta comarca de Nova Monte Verde/MT para o processamento da 

causa.

Assim, o réu manejou Exceção de Incompetência afirmando, em síntese, 

que o foro competente seria a comarca de Nova Monte Verde/MT, já que 

“duas das três fazendas mencionadas pelo Autor estão localizadas na 

mencionada comarca, inclusive no que respeita a extensão/tamanho das 

mesmas”.

A exceção foi julgada procedente, bem como entendeu-se pela não 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o autor não 

preenchia os requisitos para enquadrar-se como consumidor final, o que 

inviabilizaria o tramite do feito na comarca de origem.

Houve interposição de Agravo de Instrumento com pedido liminar de 

suspensão dos efeitos da decisão que acolheu a exceção e determinou a 

remessa dos autos a esta comarca (fls. 61/70).

No julgamento do mérito a Quarta Câmara de Direito Privado, órgão 

Colegiado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu parcial provimento 

ao recurso proferindo julgamento no qual consignou-se: “[...] Tendo em 

vista que duas, das três fazendas do agravante, locais onde ocorreram 

os danos, estão localizadas na comarca de Nova Monte Verde/MT, resta 

evidente que é esse o foro competente para dirimir as controvérsias 

oriundas do contrato. [...]”

Dessa forma os autos, e os seus apensos, foram remetidos para 

processamento nesta comarca.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Firmada a competência deste Juízo, ainda assim consideram-se válidos os 

atos praticados no juízo incompetente.

Sendo assim, reputo válidas as citações, intimações e demais atos 

praticados no processo, não havendo se falar em nulidade de qualquer 

decisão proferida no juízo de origem.

Por outro lado, intime-se as partes para requerer o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de setembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77100 Nr: 962-34.2018.811.0091

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Jorge, Antonio Xisto Carias, Eloir Marcos dos 

Santos Peixoto, Deusimar Viana Brandão, Celso Bernardo Martins da 

Costa, Francisco da Costa Santos, Marinaldo Costa Abreu, João da Silva 

Fernandes, Joaquim Rodrigues de Mattos, Joao Antonio da Silva Filho, 

Itamar Barreto Alecrim, Jacinto de Souza Alecrim, Martim Silvino Alves, 

Leticia Cristina Vidigal, Silas Florentino de Souza, Santiago Lepechacki 

Jorge, Valmor Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizete Scardelato Silveira, Luciano Scardelato 

Cabral, Espólio de José Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, intime-se os embargantes para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, comprovando a hipossuficiência 

alegada, por meio idôneo, ou não havendo comprovação de 

hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, ainda que de forma 

parcelada, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código 

de Processo Civil.De outra banda, noto algumas procurações e 

declarações firmadas por pessoas analfabetas (fls. 39;66), foram feitas 

sem que tivessem sido assinadas a rogo e chanceladas por duas 

testemunhas (art. 595 CC). Assim, deverá ser promovida a emenda à 

inicial, no mesmo prazo acima assinalado, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito.Oportunamente, proceda a Secretaria com a 

retificação da capa dos autos, haja vista que foi preterido do rol de 

sujeitos ativos o embargante “Jacinto de Souza Alecrim” (fls. 05 -165).Por 

ora, não há nenhuma consideração acerca da certidão retro, eis que seu 

conteúdo foi, aparentemente, redigido por solicitação da parte, embora não 

conste tal informação.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

m a n i f e s t a ç ã o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  v o l t e m  o s  a u t o s 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 6 de setembro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77413 Nr: 3285-75.2015.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Coimbra Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nantes e Silva LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Coraldino Sanches Vendramini 

- OAB:117843/SP, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:MT 12.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Código 77411 – Autos nº 6743-37.2014.811.0084

2. Código 77410 – Autos nº 8222-65.2014.811.0007

3. Código 77416 – Autos nº 6807-47.2014.811.0007

4. Código 77415 – Autos nº 7267-34.2014.811.0007

5. Código 77412 – Autos nº 3643-40.2015.811.0007

6. Código 77414 – Autos nº 6809-17.2014.811.0007

7. Código 77413 – Autos nº 3285-75.2015.811.0007

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Restituição de Quantias Pagas, Reparação 

de Danos Materiais e Indenização por Lucros Cessantes - encaminhada 

pela 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (Autos 

6743-37.2014.811.0007, Cód. 119032), na qual, após decisão acerca da 

Exceção de Incompetência Cód. 77410, foi determinada a remessa dos 

autos a esta comarca de Nova Monte Verde/MT para o processamento da 

causa.

Assim, o réu manejou Exceção de Incompetência afirmando, em síntese, 

que o foro competente seria a comarca de Nova Monte Verde/MT, já que 

“duas das três fazendas mencionadas pelo Autor estão localizadas na 

mencionada comarca, inclusive no que respeita a extensão/tamanho das 

mesmas”.

A exceção foi julgada procedente, bem como entendeu-se pela não 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o autor não 

preenchia os requisitos para enquadrar-se como consumidor final, o que 

inviabilizaria o tramite do feito na comarca de origem.

Houve interposição de Agravo de Instrumento com pedido liminar de 

suspensão dos efeitos da decisão que acolheu a exceção e determinou a 

remessa dos autos a esta comarca (fls. 61/70).

No julgamento do mérito a Quarta Câmara de Direito Privado, órgão 

Colegiado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu parcial provimento 

ao recurso proferindo julgamento no qual consignou-se: “[...] Tendo em 

vista que duas, das três fazendas do agravante, locais onde ocorreram 

os danos, estão localizadas na comarca de Nova Monte Verde/MT, resta 

evidente que é esse o foro competente para dirimir as controvérsias 

oriundas do contrato. [...]”

Dessa forma os autos, e os seus apensos, foram remetidos para 

processamento nesta comarca.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Firmada a competência deste Juízo, ainda assim consideram-se válidos os 

atos praticados no juízo incompetente.

Sendo assim, reputo válidas as citações, intimações e demais atos 

praticados no processo, não havendo se falar em nulidade de qualquer 

decisão proferida no juízo de origem.

Por outro lado, intime-se as partes para requerer o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de setembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77416 Nr: 6807-47.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nantes e Silva LTDA, Marcelo Lincoln Alves Silva, Ednei 

Paes Nantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Coimbra Filho, Lilian Chaves Spini Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira Braga Negrão - 

OAB:MT 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:MT 7.280-B, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:MT 6.013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Código 77411 – Autos nº 6743-37.2014.811.0084

2. Código 77410 – Autos nº 8222-65.2014.811.0007

3. Código 77416 – Autos nº 6807-47.2014.811.0007

4. Código 77415 – Autos nº 7267-34.2014.811.0007

5. Código 77412 – Autos nº 3643-40.2015.811.0007

6. Código 77414 – Autos nº 6809-17.2014.811.0007

7. Código 77413 – Autos nº 3285-75.2015.811.0007

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Restituição de Quantias Pagas, Reparação 

de Danos Materiais e Indenização por Lucros Cessantes - encaminhada 

pela 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (Autos 

6743-37.2014.811.0007, Cód. 119032), na qual, após decisão acerca da 

Exceção de Incompetência Cód. 77410, foi determinada a remessa dos 

autos a esta comarca de Nova Monte Verde/MT para o processamento da 

causa.

Assim, o réu manejou Exceção de Incompetência afirmando, em síntese, 

que o foro competente seria a comarca de Nova Monte Verde/MT, já que 

“duas das três fazendas mencionadas pelo Autor estão localizadas na 

mencionada comarca, inclusive no que respeita a extensão/tamanho das 

mesmas”.

A exceção foi julgada procedente, bem como entendeu-se pela não 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o autor não 

preenchia os requisitos para enquadrar-se como consumidor final, o que 

inviabilizaria o tramite do feito na comarca de origem.

Houve interposição de Agravo de Instrumento com pedido liminar de 

suspensão dos efeitos da decisão que acolheu a exceção e determinou a 

remessa dos autos a esta comarca (fls. 61/70).

No julgamento do mérito a Quarta Câmara de Direito Privado, órgão 

Colegiado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu parcial provimento 

ao recurso proferindo julgamento no qual consignou-se: “[...] Tendo em 

vista que duas, das três fazendas do agravante, locais onde ocorreram 

os danos, estão localizadas na comarca de Nova Monte Verde/MT, resta 

evidente que é esse o foro competente para dirimir as controvérsias 

oriundas do contrato. [...]”

Dessa forma os autos, e os seus apensos, foram remetidos para 

processamento nesta comarca.

 É a síntese do necessário.
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Fundamento e decido.

Firmada a competência deste Juízo, ainda assim consideram-se válidos os 

atos praticados no juízo incompetente.

Sendo assim, reputo válidas as citações, intimações e demais atos 

praticados no processo, não havendo se falar em nulidade de qualquer 

decisão proferida no juízo de origem.

Por outro lado, intime-se as partes para requerer o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de setembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70010 Nr: 531-68.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sofesta Ltda ME, Neide Dias de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70010 – Autos n. 531-68.2016.811.0091 Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de penhora dos vencimentos da Executada formulado pelo 

Exequente, com o fito de garantia do pagamento da dívida objurgada, a ser 

descontado em folha de pagamento. Requer, ainda, a aplicação da multa 

prevista no art. 774, V, do CPC. Anote-se que o patamar fixado neste 

percentual permite a preservação da dignidade humana. Impende salientar, 

ainda, que a proteção à integridade da remuneração não é absoluta, 

devendo ser mitigada nos casos em que o devedor utiliza-se desse 

artifício para eximir-se do cumprimento de obrigação líquida, certa e 

exigível. Por fim, não se nota nos autos qualquer manifestação da 

executada demonstrando o intento de satisfazer o crédito ora exigido, de 

modo que a medida ora requerida se faz inegavelmente necessária. Posto 

isso, DEFIRO os pedidos da penhora sobre os vencimentos da executada. 

Para que se efetive a decisão ora tomada, indique a exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias o empregador da executada para que se possa 

expedir os atos necessários. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 6 de setembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67696 Nr: 874-98.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Rodrigues da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 Código 67696 – Autos n. 874-98.2015.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o Dr. Fernando 

França Nishikawa, inscrito na OAB/MT sob o nº 13.196, para patrocinar os 

interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 06 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77414 Nr: 6809-17.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nantes e Silva LTDA, Marcelo Lincoln Alves Silva, Ednei 

Paes Nantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Coimbra Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira Braga Negrão - 

OAB:MT 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:MT 7.280-B, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:MT 6.013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Código 77411 – Autos nº 6743-37.2014.811.0084

2. Código 77410 – Autos nº 8222-65.2014.811.0007

3. Código 77416 – Autos nº 6807-47.2014.811.0007

4. Código 77415 – Autos nº 7267-34.2014.811.0007

5. Código 77412 – Autos nº 3643-40.2015.811.0007

6. Código 77414 – Autos nº 6809-17.2014.811.0007

7. Código 77413 – Autos nº 3285-75.2015.811.0007

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Restituição de Quantias Pagas, Reparação 

de Danos Materiais e Indenização por Lucros Cessantes - encaminhada 

pela 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (Autos 

6743-37.2014.811.0007, Cód. 119032), na qual, após decisão acerca da 

Exceção de Incompetência Cód. 77410, foi determinada a remessa dos 

autos a esta comarca de Nova Monte Verde/MT para o processamento da 

causa.

Assim, o réu manejou Exceção de Incompetência afirmando, em síntese, 

que o foro competente seria a comarca de Nova Monte Verde/MT, já que 

“duas das três fazendas mencionadas pelo Autor estão localizadas na 

mencionada comarca, inclusive no que respeita a extensão/tamanho das 

mesmas”.

A exceção foi julgada procedente, bem como entendeu-se pela não 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o autor não 

preenchia os requisitos para enquadrar-se como consumidor final, o que 

inviabilizaria o tramite do feito na comarca de origem.

Houve interposição de Agravo de Instrumento com pedido liminar de 

suspensão dos efeitos da decisão que acolheu a exceção e determinou a 

remessa dos autos a esta comarca (fls. 61/70).

No julgamento do mérito a Quarta Câmara de Direito Privado, órgão 

Colegiado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu parcial provimento 

ao recurso proferindo julgamento no qual consignou-se: “[...] Tendo em 

vista que duas, das três fazendas do agravante, locais onde ocorreram 

os danos, estão localizadas na comarca de Nova Monte Verde/MT, resta 

evidente que é esse o foro competente para dirimir as controvérsias 

oriundas do contrato. [...]”

Dessa forma os autos, e os seus apensos, foram remetidos para 

processamento nesta comarca.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Firmada a competência deste Juízo, ainda assim consideram-se válidos os 

atos praticados no juízo incompetente.

Sendo assim, reputo válidas as citações, intimações e demais atos 

praticados no processo, não havendo se falar em nulidade de qualquer 

decisão proferida no juízo de origem.

Por outro lado, intime-se as partes para requerer o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de setembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74515 Nr: 1499-64.2017.811.0091

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Tatiane Camargo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74515 - Autos n. 1499-64.2017.811.00911

SENTENÇA

Vistos, etc.
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Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado por 

TATIANA CAMARGO DE OLIVEIRA, alegando, em síntese, que convivia 

com Raimundo Barbosa da Silva, falecido no dia 12 de junho de 2016 

conforme narrado nos autos da ação principal n° 789-78.2016.811.0091 - 

Código 70421.

De início o Ministério Público opinou pela intimação da requerente a fim de 

que comprovasse a origem lícita do bem apreendido e, ainda, para que 

trouxesse aos autos documentação necessária a comprovação do direito 

pretendido, já que a vítima deixara outros herdeiros.

A requerente noticiou a formulação de acordo às fls. 29.

 Por fim, o parecer ministerial foi pelo indeferimento do pedido, eis que 

dentre os herdeiros figuram incapazes (fls. 49).

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

É caso de indeferimento do pedido de restituição de bens apreendidos, 

sobretudo porque as peculiaridades do caso demandam dilação probatória 

(inventário) incompatível com o rito da restituição e com o processo penal.

Ademais, há forma prescrita em lei para partilha de bens que envolvam 

interesses de incapazes, como no caso em apreço, o que obsta a 

formulação de acordo e homologação por esta via.

Logo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição de bens formulado 

na inicial, para que a controvérsia seja dirimida pelo juízo cível, na forma 

da lei (art. 120, § 4º do Código de Processo Penal e art. 610 do Código de 

Processo Civil).

Não havendo recurso e transitando em julgado, arquive-se o com as 

baixas necessárias independentemente de novo despacho.

 Intimem-se.

 Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 10 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61792 Nr: 1277-72.2012.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A RJ, Comarca de Londrina/PR 

- 1ª Vara Cível

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petromil Derivados de Petróleo LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kennedy Machado - 

OAB:16743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson do Carmo de 

Assis - OAB:4680PR

 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 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68303 Nr: 1267-23.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão retro, expeça-se mandado de condução 

coercitiva de Joselita Maria de Siqueira e Carla Siqueira de Oliveira. 

Condeno as testemunhas ao pagamento das custas da diligência (art. 219, 

CPP), devendo a secretaria e a central de arrecadação adotarem as 

medidas e anotações respectivas.

 Intime-se novamente a testemunha João Carlos Ribeiro para a audiência.

Designo audiência em continuação para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 

15h30.

Diligencie a secretaria sobre a carta precatória expedida.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68435 Nr: 1340-92.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmo Polachini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Diante do exposto, CONFIRMO A LIMINAR anteriormente deferida 

(fls.64/68) e, oportunamente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

AÇÃO para:A) CONDENAR o requerido na obrigação de fazer consistente 

na apresentação, no prazo máximo de 06 (seis) meses, do protocolo de 

pedido de Licença Ambiental Única – LAU, devendo apresentar a 

comprovação da obtenção da licença no prazo de 01 (um) ano e meio;B) 

CONDENAR o requerido na obrigação de fazer consistente na 

apresentação, no prazo máximo de 06 (seis) meses, do protocolo do 

pedido do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, visando 

a reparação de todos os danos ambientais que provocou na área de 

223,55 hectares;B) CONDENAR o requerido na obrigação de fazer 

consistente na reparação de todos os danos ambientais que provocou na 

área de 223,55 hectares, no prazo de 01 (um) ano e meio;C) CONDENAR o 

requerido na obrigação de não fazer consistente em não realizar mais 

desmatamentos, nessa ou em qualquer outra área, sem autorização de 

órgão competente, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) a cada violação;D) CONDENAR o requerido na obrigação de não 

fazer obrigação de não fazer, consistente em não realizar mais 

desmatamentos nessa ou em qualquer outra área sem autorização de 

órgão competente, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) a cada violação;E) CONDENAR o requerido na obrigação de não 

fazer obrigação de não fazer, consistente em não explorar 

economicamente a área degradada de 223,55 hectares, em prol de sua 

recuperação, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

a cada violação;F) CONDENAR o requerido na reparação dos Danos 

Morais e Coletivos, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que 

deverão ser pagos em favor da FEMAM, no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias.G) Relativamente ao pedido de condenação na obrigação de fazer em 

relação ao CAR, verifico a falta de interesse de agir, motivo pelo qual o 

JULGO EXTINTO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76958 Nr: 908-68.2018.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pereira do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76958 - Autos n. 908-68.2018.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Com fundamento no art. 98, § 6º do Código de Processo Civil c/c art. 468, 

§§6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, defiro o parcelamento das custas 

iniciais, a serem divididas em 6 (seis) parcelas mensais.

Conforme orientação do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, 

encaminhe-se cópia desta decisão por e-mail dca@tjmt.jus.br para o 

Departamento de Controle e Arrecadação, para registro da informação.

Após, a parte deverá providenciar a emissão das guias via internet.

Com o recolhimento da 1ª parcela das custas processuais, voltem os 

autos conclusos para análise da petição inicial.

Saliento que o não pagamento das parcelas acarretará na extinção do 

processo sem resolução de mérito e no prosseguimento da execução.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 64043 Nr: 72-37.2014.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Ghisi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida pelo INSS contra CELITO 

GHISI e HOMOLOGO, como cálculo apto à execução, aquele indicado pelo 

impugnante (fls. 136-v), para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, em 

razão da previsão contida no art. 85, §1º, CPC, condeno o 

impugnado/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais devidos ao Procurador Federal, arbitrados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do excesso de execução.Entretanto, suspendo a 

exigibilidade da cobrança, em virtude da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, ressalvada a demonstração, dentro do 

prazo legal, da hipótese preceituada no artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC. 

Transitada em julgado, requisite-se o pagamento, observando-se os 

valores apontados nos referidos cálculos.Oportunamente, proceda-se o 

cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, um em nome do advogado constituído, referente aos 

seus honorários sucumbenciais, e outro em nome da parte autora, 

relativamente ao benefício previdenciário, em consonância com os 

cálculos já homologados e encartados às fls. 136-v.Ressalto, a 

desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista que quando 

da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal efetuará a 

atualização dos valores devidos desde a última atualização até a data da 

transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao 

exequente.Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao 

crédito, determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, 

um em nome do advogado constituído e outro em nome da parte 

autora.Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo.Após, arquive-se com 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte 

Verde/MT, 03 de setembro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61293 Nr: 1126-09.2012.811.0091

 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: Dalva Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De outro lado, não habilitados, o processo deverá permanecer suspenso 

até que tenha condições de prosseguir regularmente ou extinto sem 

resolução de mérito (art. 313, § 2º, inc. II do CPC).Com efeito, pelo que se 

extrai da legislação, a suspensão do processo é necessária não podendo 

ser preterida. Dessa forma, DETERMINO A SUSPENSÃO do feito, e ordeno 

a citação do requerido (INSS) para se pronunciar no prazo de 5 (cinco) 

dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 03 de setembro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39825 Nr: 1557-14.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Ferreira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tal condenação é de imposição obrigatória, já que a impugnação constitui 

peça de defesa, cujo ônus de sucumbência deve ser suportado pela parte 

que deu causa à sua interposição.Do exposto, nos termos do artigo 494, 

inciso II, do Código de Processo Civil, ACOLHO os embargos de 

declaração interpostos para, reconhecer a omissão apontada na decisão 

embargada, para fazer constar, em seu dispositivo, a seguinte 

redação:“Em razão da sucumbência, condeno a exequente ao pagamento 

de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária no importe de 

10% (dez por cento) sobre o excesso da condenação, devidamente 

atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2.º e 3.º, inciso I, do Código de 

Processo Civil, restando suspensa a exigibilidade por ser a impugnada 

beneficiaria da justiça gratuita”.Esta decisão deve ser considerada como 

parte integrante da decisão de fl. 156, persistindo no mais como está 

lançada.Por fim, cumpra-se integralmente a decisão, observando-se as 

correções da omissão nos presentes embargos, expedindo-se o 

necessário.Intimem-se.Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 03 de setembro de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65475 Nr: 1336-89.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elci Ferreira Santos Acosta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 65475 - Autos nº 1336-89.2014.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Intime-se a advogada acerca da revogação dos poderes conferidos na 

procuração.

Após, intime-se a parte autora para, querendo, manifesta-se no prazo de 

15 (quinze) dias em impugnação à contestação.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39554 Nr: 1285-20.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilena Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Rosângela Inês Colpani - OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39554 – Autos n° 1285-20.2010.811.0091

 DECISÃO

Vistos, etc.

Em que pese o pedido do causídico (fl. 161), não houve indicação do valor 

exato a ser destacado, limitando-se a fazer menção ao contrato de 

honorários advocatícios (fls. 146/147), onde consta percentual sobre o 

valor auferido pela parte. Ocorre que não é atribuição do deste juízo 

elaborar os cálculos em substituição aos demais atores processuais.

 Desta forma, indiquem, parte e o causídico, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pormenorizadamente os valores respectivos, decorrentes dos honorários 

advocatícios contratuais, sob pena, no caso de inércia, de pagamento 

integral à parte.

Com o decurso do prazo, com ou sem discriminação dos valores 

decorrentes dos honorários contratuais, expeça-se Requisição de 

Pequeno Valor – RPV no valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

conforme requerido pela parte às fls. 161.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o levantamento dos valores, em nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos.

Nova Monte Verde/MT, 04 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
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Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39907 Nr: 1639-45.2010.811.0091

 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: Agropecuária Tapajós Comercial Agricola LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jazz Micro Informática LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:OAB/MT 11665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O

 Código 39907 – Autos n. 1639-45.2010.811.0091.

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, desconstituo o defensor 

dativo nomeado nos autos, Dr. Edson Campos de Azevedo (fl. 98), e 

nomeio a Dr. Ailton André Albring dos Santos, inscrito na OAB/MT sob o nº 

21.824-O/MT, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado 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.

Com a juntada da contestação, intime-se a parte autora para requerer o 

que for de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Tudo comprido, façam os autos conclusos para deliberação acerca do 

julgamento antecipado da lide.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se, expedindo 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.: 76050 Nr: 368-20.2018.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FABIANA GARCIA ME, Maria Fabiana Garcia, 

Osni Enns

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 Autos n. 368-20.2018.811.0091 - Código 76050

 Despacho

Vistos, etc.

Nos embargos à execução, o valor da causa deve corresponder ao valor 

da dívida executada, se os embargos abrangerem a integralidade do 

débito, ou à diferença entre o valor cobrado e o valor reconhecido, se os 

embargos impugnarem parte da execução.

Assim, intime-se o autor para emendar à inicial, devendo retificar o valor 

da causa, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo 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.: 76366 Nr: 561-35.2018.811.0091

 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: Erci Fernanda Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, com arrimo nos artigos 330 e 485, inc. V e VI ambos do 

CPC, INDEFIRO PARCIALMENTE a petição inicial e JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação aos pedidos de restituição dos 

pagamentos”, e “repetição do indébito”. Oportunamente, determino o 

seguimento do feito em relação aos demais pedidos de declaração de 

nulidade/inexistência do negócio jurídico e dano moral.Ora, com essas 

considerações, atento ao fato de que os benefícios da justiça gratuita 

devem ser deferidos aos que dele realmente necessitam pela comprovada 

ausência de condições financeiras, INDEFIRO a concessão do 

benefício.Assim, intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar à inicial, procedendo ao recolhimento de custas, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo 

Civil).Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 05 de setembro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76818 Nr: 848-95.2018.811.0091

 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 Clemente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, com arrimo nos artigos 330 e 485, inc. V e VI ambos do 

CPC, INDEFIRO PARCIALMENTE a petição inicial e JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação aos pedidos de restituição dos 

pagamentos”, e “repetição do indébito”. Oportunamente, determino o 

seguimento do feito em relação aos demais pedidos de declaração de 

nulidade/inexistência do negócio jurídico e dano moral.Ora, com essas 

considerações, atento ao fato de que os benefícios da justiça gratuita 

devem ser deferidos aos que dele realmente necessitam pela comprovada 

ausência de condições financeiras, INDEFIRO a concessão do 

benefício.Assim, intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar à inicial, procedendo ao recolhimento de custas, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo 

Civil).Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 05 de setembro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76364 Nr: 559-65.2018.811.0091

 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: Claudia Sibeli Coelho Fiel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, com arrimo nos artigos 330 e 485, inc. V e VI ambos do 

CPC, INDEFIRO PARCIALMENTE a petição inicial e JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação aos pedidos de restituição dos 

pagamentos”, e “repetição do indébito”. Oportunamente, determino o 

seguimento do feito em relação aos demais pedidos de declaração de 

nulidade/inexistência do negócio jurídico e dano moral.Ora, com essas 

considerações, atento ao fato de que os benefícios da justiça gratuita 

devem ser deferidos aos que dele realmente necessitam pela comprovada 

ausência de condições financeiras, INDEFIRO a concessão do 

benefício.Assim, intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar à inicial, procedendo ao recolhimento de custas, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo 

Civil).Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 05 de setembro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77411 Nr: 6743-37.2014.811.0007

 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: Rui Coimbra Filho, Nantes e Silva LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertão Agrícola Nantes e Silva LTDA, Nufarm 

Indústria Química e Farmacêutica S.A., Rui Coimbra Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:MT 12.192, Coraldino Sanches Vendramini - OAB:117843/SP, 

Fernanda Paula Bellato - OAB:14065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda de Mesquita Teles 

- OAB:CE 11.599, Joserisse Hortencio dos Santos Maia Alencar - 

OAB:CE 23.981, Rodolfo Licurgo Tertulino de Oliveira - OAB:CE 

10.144

 1. Código 77411 – Autos nº 6743-37.2014.811.0084

2. Código 77410 – Autos nº 8222-65.2014.811.0007

3. Código 77416 – Autos nº 6807-47.2014.811.0007

4. Código 77415 – Autos nº 7267-34.2014.811.0007

5. Código 77412 – Autos nº 3643-40.2015.811.0007

6. Código 77414 – Autos nº 6809-17.2014.811.0007

7. Código 77413 – Autos nº 3285-75.2015.811.0007

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Restituição de Quantias Pagas, Reparação 

de Danos Materiais e Indenização por Lucros Cessantes - encaminhada 

pela 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (Autos 

6743-37.2014.811.0007, Cód. 119032), na qual, após decisão acerca da 

Exceção de Incompetência Cód. 77410, foi determinada a remessa dos 

autos a esta comarca de Nova Monte Verde/MT para o processamento da 

causa.

Assim, o réu manejou Exceção de Incompetência afirmando, em síntese, 

que o foro competente seria a comarca de Nova Monte Verde/MT, já que 

“duas das três fazendas mencionadas pelo Autor estão localizadas na 

mencionada comarca, inclusive no que respeita a extensão/tamanho das 

mesmas”.

A exceção foi julgada procedente, bem como entendeu-se pela não 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o autor não 

preenchia os requisitos para enquadrar-se como consumidor final, o que 

inviabilizaria o tramite do feito na comarca de origem.

Houve interposição de Agravo de Instrumento com pedido liminar de 

suspensão dos efeitos da decisão que acolheu a exceção e determinou a 

remessa dos autos a esta comarca (fls. 61/70).

No julgamento do mérito a Quarta Câmara de Direito Privado, órgão 

Colegiado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu parcial provimento 

ao recurso proferindo julgamento no qual consignou-se: “[...] Tendo em 

vista que duas, das três fazendas do agravante, locais onde ocorreram 

os danos, estão localizadas na comarca de Nova Monte Verde/MT, resta 

evidente que é esse o foro competente para dirimir as controvérsias 

oriundas do contrato. [...]”

Dessa forma os autos, e os seus apensos, foram remetidos para 

processamento nesta comarca.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Firmada a competência deste Juízo, ainda assim consideram-se válidos os 

atos praticados no juízo incompetente.

Sendo assim, reputo válidas as citações, intimações e demais atos 

praticados no processo, não havendo se falar em nulidade de qualquer 

decisão proferida no juízo de origem.

Por outro lado, intime-se as partes para requerer o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de setembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78348 Nr: 1571-17.2018.811.0091

 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: Rumão Apolinário dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.Por outro lado, 

considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em 

consta orientação dos Procuradores Federais pela não realização de 

acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de 

locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao 

grande número de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, 

por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.Com a chegada da 

contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo legal.Após, 

concluso.Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 06 de setembro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78200 Nr: 1507-07.2018.811.0091

 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: Jorge dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78200 – Autos n° 1507-07.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 06 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76415 Nr: 592-55.2018.811.0091

 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: Elmo Polachini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, não restam demonstrados os requisitos necessários para a 

concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

antecipação da tutela pretendido.Analisando os autos, entendo ser 

necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 
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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.No entanto, 

deixo de designar audiência de conciliação ou de mediação, o que seria 

inócuo e contra producente, uma vez que a Fazenda Pública Estadual não 

se faz presente para as audiências designadas nesta comarca.Cite-se o 

réu para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 6 de 

setembro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33375 Nr: 742-56.2006.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Silveira, Elizete Scardelato Silveira, Luciano 

Scardelato Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolinha, Invasores Desconhecidos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riely Camilo Bordini - 

OAB:sp387986

 Por fim, cabe rememorar que a presente demanda arrasta-se por 12 

(doze) anos, sem que o vencedor do processo de conhecimento tenha 

gozado da prestação jurisdicional. Diz-se popularmente para casos assim 

que o sujeito “ganhou, mas não levou”.Logo, tenho que o intento do 

causídico não prospera motivo pelo qual INDEFIRO os pedidos formulados 

na petição retro.Proceda a Secretaria conforme determinado às fls. 

295.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 6 de setembro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77290 Nr: 1060-19.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFGdS, EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - 

OAB:19535/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77290 - Autos n. 1060-19.2018.811. 0091.

 Vistos, etc.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias pagar o débito 

exequendo, acrescido de custas, se houver (art. 523, caput, CPC).

Advirta-se o executado, que não sendo efetuado o pagamento voluntário 

no prazo acima assinalado, o débito será acrescido de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

conforme previsão do § 1º, do art. 523 do CPC.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se mandando de 

penhora e avaliação para a expropriação de bens do executado, 

arrestando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito 

(art. 523, § 3º, CPC).

Intime-se o executado de que os Embargos poderão ser oferecidos em 15 

(quinze) dias, a contar do decurso do prazo para o pagamento voluntário 

do débito, nos termos art. 525 do CPC.

Por fim, determino o apensamento destes aos autos código 77025.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 15405 Nr: 71-04.2004.811.0091

 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: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demetrius Barbosa Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Souza Lima Falconi - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Antonio Meda - 

OAB:6.320/PR

 Código 15405 – Autos n. 2004/31

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela União, em face 

Demetrius Barbosa Zanin, ambos devidamente qualificados nos autos.

É o relatório.

 Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo, conforme se vê à fl. 89.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77290 Nr: 1060-19.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFGdS, EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - 

OAB:19535/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, esclareça sobre o valor correto do débito, a fim de 

viabilizar o cumprimento frutífero do ato, uma vez que no "corpo" da 

petição inicial (tabela de cálculo) consta o valor de R$ 8.064,43 como total 

geral a ser pago pelo Executado, ocorre que na parte "dos pedidos" a 

advogada habilitada indicou o valor de R$8.034,43.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66563 Nr: 156-04.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Nova Monte Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandir Antonio Ribas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 10 de setembro de 2018, às 18h.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Ubiratã
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Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56873 Nr: 3-83.2016.811.0107

 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: PRODUZIR FAZENDAS LTDA - “EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL”, CLEITON LUIZ CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056, Lucas Dieterich Espindola Brenner - OAB:62993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331

 Nos termos da legislação vigente, intimo as partes autora e requerida para 

apresentação de alegações finais no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33571 Nr: 44-26.2011.811.0107

 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: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA JÚNIOR, 

Claudio Bianchini, José Carlos Bianchini, Jaudenes Vanzella, SANDRA 

MARIA LOCATELLI DE OLIVEIRA BIANCHINI, Henrique da Costa Neto, 

REGINA MARIA VICENTINI BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE 

DO RIO FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Vistos.

Considerando que este magistrado exerce jurisdição cumulativa com a 3ª 

Vara de Sorriso/MT (Portaria N. 713/2017-PRES), necessário se faz 

readequar a pauta, razão pela qual REDESIGNO o ato aprazado para o dia 

21 de março de 2019, às 13h30min horas, inalterados os demais 

comandos lançados.

Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50977 Nr: 342-47.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONINI E BORGES LTDA EPP, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HENRIQUE ALMEIDA 

SCARSINSKI - OAB:15108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT, SOLANGE DA COSTA 

SILVA - OAB:15270

 Vistos em correição.

 Não há omissão, obscuridade ou contradição.

Pois bem, no caso em tela, sustenta a embargante que a decisão proferida 

no feito é omissa, uma vez que não consignou o termo final da concessão 

da pensão mensal, não constou expressamente a ausência de cobertura 

de danos morais e não especificou cada condenação.

No entanto, não há omissão, pois a sentença condenou o vencido ao 

pagamento de “pensão mensal vitalícia”, assim o termo final é com a morte 

do embargado/requerente. Ainda, conforme o dispositivo, houve a 

condenação do segurado ao pagamento de indenização por danos morais, 

no entanto, ao julgar a lide secundária este juízo constou expressamente a 

condenação da litisdenunciada “até o limite da apólice”.

Outrossim, a parte dispositiva especificou pormenorizadamente cada 

condenação e suas respectivas correções, portanto, não há falar em 

omissão.

Portanto, vislumbro que a irresignação da parte é com o que foi decido no 

feito, haja vista que a decisão lhe é desfavorável, fatos que não ensejam 

o acolhimento do pedido, uma vez que os embargos não via adequada à 

reforma do provimento jurisdicional.

Ademais, verifico as questões de mérito foram satisfatoriamente solvidas, 

no qual restou esposado o entendimento deste juízo sobre a matéria 

ventilada no feito.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO.

Escoado o prazo recursal, cumpra-se na forma da decisão objurgada.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33053 Nr: 408-32.2010.811.0107

 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: JOSÉ GILVAN BESERRA DE QUEIRÓZ, Henrique da 

Costa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE 

DO RIO FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANET MARIZA RIBAS - 

OAB:OAB/MS 11.404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Vistos.

Considerando que este magistrado exerce jurisdição cumulativa com a 3ª 

Vara de Sorriso/MT (Portaria N. 713/2017-PRES), necessário se faz 

readequar a pauta, razão pela qual REDESIGNO o ato aprazado para o dia 

21 de março de 2019, às 13h30min horas, inalterados os demais 

comandos lançados.

Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Intimem-se. Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70537 Nr: 461-45.2012.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnildo Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinícius de Carvalho 

Rezende Reis - OAB:MG 1.623/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Ante o lapso temporal decorrido desde a avaliação do imóvel penhorado, 

DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO a realização de nova 

avaliação do imóvel.

II. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem do laudo de 

avaliação.

III. CUMPRA-SE.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65957 Nr: 425-31.2015.811.0095

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 384 de 456



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO JOSE POLACINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70990 Nr: 1870-07.2018.811.0022

 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: Lucimara da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO COLINA VERDE, 

EDILSON CONSTANTINO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada pela 

autora.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 11h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70978 Nr: 1864-97.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SULIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCPC - Boa Vista Servicos S A, Serasa 

Experian S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não qualificou o autor 

quanto à sua profissão, não acostou ao processo o comprovante de 

residência do autor no endereço que indica na inicial (comprometendo a 

análise de competência), bem como não acostou aos autos cópia de seu 

CPF e RG. Deste modo, prejudicado o disposto no artigo 319 do CPC; o que 

caracteriza “ausência de um requisito” da exordial.

Ainda, verifico que o autor não deu valor à causa correspondente ao 

proveito econômico que pretende obter com a declaração de inexistência 

dos débitos apontados pelo extrato SERASA e SPC de fls. 16/22.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo aos requerentes o prazo de 15 (quinze) dias, para emendar o 

pedido da petição inicial sanando as irregularidades acima apontadas, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 07 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71237 Nr: 1993-05.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFB, RMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDN, RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro o pedido de tutela e urgência e, como tal, concedo 

a guarda provisória do menor DAVI GABRIEL SOUZA DO NASCIMENTO 

aos requerentes DIVINO FREITAS BORGES e RAQUEL MOREIRA BORGES, 

mediante termo, nos moldes do artigo 33 e seguintes do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.Expeça-se o competente Termo de Guarda 

Provisória...designo audiência de conciliação para o dia 31 de outubro de 

2018, às 11h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca.Citem-se os requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, para comparecer a audiência de conciliação, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, devidamente acompanhada de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a sua contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de quando qualquer das partes 

mediação, 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 da parte 

autora 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 a parte 

autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de 

conciliação designada.Ciência ao representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 06 de outubro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71239 Nr: 1995-72.2018.811.0022

 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: MÁRCIA CASTILHO DA SILVA

 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 
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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, 06 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71243 Nr: 1998-27.2018.811.0022

 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: Maria Nunes 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: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 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, 06 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71622 Nr: 2166-29.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samuel Francisco - 

OAB:MT/10908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a presente precatória, uma vez que, de acordo com os requisitos 

legais do artigo 260 do CPC.

Cumpra-se conforme deprecado.

Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT, 

artigos 388, 389 e seguintes.

Cumpra-se conforme requerido.

Pedra Preta-MT, 06 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57489 Nr: 1760-76.2016.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o feito 

intimando o defensor do réu (menor infrator), para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50860 Nr: 947-83.2015.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eunice Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(a) patrono(a) do requerente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos quanto a não localização da certidão de 

óbito do requerido, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59398 Nr: 63-83.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdS, MEMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que não houve audiência de conciliação, e visando a 

celeridade processual e qualquer prejuízo para ambas as partes, designo 

a audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 

08h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Deverá constar no ato de intimação das partes 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).

Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado da audiência de 

conciliação designada.

Determino a nomeação da advogado para proceder a defesa do requerido, 

intimando da presente decisão.

Intime-se a parte requerida, pessoalmente, para comperecer a audiência 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 10 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53291 Nr: 218-23.2016.811.0022

 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: Mirtes Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espindola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora não acostou ao seu pedido de ref. 45 o 

documento demonstrando o motivo da suspensão do serviço de energia, 

determino intimação da parte requerida para, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, informe a este Juízo o motivo da referida suspensão do 

serviço na unidade consumidora n° 6/149088-7 da autora.

Após, venham-me os autos conclusos imediatamente.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 10 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62253 Nr: 1464-20.2017.811.0022

 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: Juliana Quirino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade -Dr. 

João Faustino Neto - OAB/MT nº 10.364-A, para promover a defesa da 

requerente, para tanto apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50276 Nr: 706-12.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Cristina Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc. Defiro o pedido da defesa, concedendo prazo de 05 (cinco) 

dias para a juntada de substabelecimento. Após a juntada deste, 

venham-me os autos conclusos para sentença. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70349 Nr: 1600-80.2018.811.0022

 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: EDdJ, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial de guarda 

ingressada por ELIANE DAMASCENO DE JESUS e MARCIO SEGNA ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Os requerentes são genitores da menor EMILLY VITÓRIA DAMASCENO 

SEGNA, brasileira, solteira, menor nascida em 05/11/2014. Considerando 

que os requerentes não coabitam, entabularam acordo relativamente a 

guarda jurídica, direito de visitas e alimentos devidos à menor.

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, 06 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46382 Nr: 1624-50.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Walker Brum, Marisa Teresinha Walker

 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 etc. Defiro pedido da defesa. Designo para a oitiva da testemunha 

Aurora Dorigon Biazi para o dia 21/11/2018, às 15h30minutos. Saem os 

presentes intimados. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70810 Nr: 1790-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Edson Marques de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em etc.

 Intime-se a parte autora para manifestar a respeito da cota do Ministério 

Público, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70275 Nr: 1575-67.2018.811.0022

 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: MJdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em detida análise aos autos, verifico a necessidade de chamar o feito à 

ordem, eis que a parte autora não qualificou a parte no polo passivo.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte requerente para no prazo 15 (quinze) dias, emende a 

inicial qualificando o herdeiro do espólio, sob pena de indeferimento da 

petição inicial sem o julgamento do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45750 Nr: 1344-79.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Fatima de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 
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OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc. Defiro o pedido da defesa, concedendo prazo de 05 (cinco) 

dias para a juntada de substabelecimento. Após a juntada deste, 

venham-me os autos conclusos para sentença. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44499 Nr: 477-86.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:19.171, Helber Guimaraes Mariano - OAB:18.941, Samuel de 

Campos Widal Filho - OAB:7.197-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(s) ADVOGADO(s) DA PARTE EXEQUENTE, para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68885 Nr: 1030-94.2018.811.0022

 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): Gabriela Ferreira da Silva, Paulo Roberto de 

Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho, Anna Claudia dos Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Gés Nicoladelli - OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site 

www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos autos 

para posterior juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19450 Nr: 725-57.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Pereira de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, conforme 

Despacho->Decisão de fls. 161 - nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB/MT nº 22.319/O, para promover a defesa da denunciado Rafael 

Pereira de Oliveira Silva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62249 Nr: 1461-65.2017.811.0022

 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: AdSS, EVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. Renato Gonçalves 

Raposo - OAB/MT nº 9822-B, ficando intimando da sentença ref: 11.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69421 Nr: 1256-02.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdO, LVSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Pricila Bicudo Rinaldi - 

OAB:OAB/MT 21481-O

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, ante os termos 

da inicial e, considerando o binômio necessidade e possibilidade, fixo os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

visto que não restou demonstrado nos autos a renda auferida pelo 

requerido, a serem pagos em favor do menor a partir da citação.Versando 

a causa sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 

3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 

08h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação da parte requerida que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 08 de junho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58873 Nr: 2413-78.2016.811.0022

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Francisco Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilia dos Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti - 

OAB:MT 19.871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de regulamentação de visitas com pedido de tutela de 

urgência interposto por Elton Francisco Estevão, em face de Vitor Almeida 

Estevão, neste ato representado por sua genitora Marilia dos Santos 

Almeida, todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de ref. 01

A decisão proferida de ref. 18 recebeu a petição inicial, designando 

audiência de conciliação e determinando a citação do requerido.

Regularmente citados de ref. 34 e 35 as partes compareceram a audiência 

de conciliação (ref. 39), logrando as partes êxito em se conciliarem.

Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou 

favorável a homologação do acordo firmado pelas partes.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO 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 
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jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas na audiência de conciliação 

em ref. 39 dos autos do processo.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57437 Nr: 1727-86.2016.811.0022

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Aparecida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvino Paula de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de regulamentação de visitas com pedido de tutela 

interposta por Rita Aparecida Ribeiro, em face de Alvino Paula de Oliveira, 

todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de ref. 01

A decisão proferida de ref. 04 recebeu a petição inicial, designando 

audiência de conciliação e determinando a citação do requerido.

Regularmente citado de ref. 17, o requerido compareceu a audiência de 

conciliação (ref. 20), logrando as partes êxito em se conciliarem.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO 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 na audiência de conciliação 

em ref. 26 dos autos do processo.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56754 Nr: 1439-41.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS, RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELY RODRIGUES - OAB:16486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de guarda proposta por Roseli Andrade de Souza em 

desfavor de Andreia de Souza Silva e Roberto Cardoso dos Santos, 

devidamente qualificados nos autos.

Em petição acostada em ref. 26, a autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, tendo em vista que a menor foi morar com 

seu genitor, e por fim requerendo a extinção do processo sem resolução 

do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 26.

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.

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 junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51203 Nr: 1094-12.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Lucimar Basso de Sousa, MLSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josaulo Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de alimentos com pedido de tutela provisória de liminar 

interposto por Maria Luiza Sousa Rodrigues, neste ato representada por 

sua genitora Lucimar Basso de Sousa, em face de Josaulo Rodrigues 

Mendes, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte requerente peticionou em ref. 68, alegando que transigiu um 

acordo com a parte requerida a respeito da pensão alimentícia da menor, 

requerendo a homologação.

Instado a se manifestar (ref. 69), a representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO 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 em ref. 68 dos autos do 

processo.

Sem condenação às custas e honorários.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada, Dra. Silvana 

Elizabeth Santiago Gonçalves, arbitro 03 (três) URH. Expeça-se a 

respectiva certidão.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62246 Nr: 1459-95.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B

 SENTENÇA
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Vistos em correição.

Trata-se de ação de alimentos com pedido de tutela provisória de urgência 

interposto por Wallace Borges dos Santos, neste ato representada por 

sua genitora Jessica Oliveira dos Santos, em face de Adriano Borges da 

Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

Na audiência de conciliação de ref. 26, as partes entabularam acordo, 

acerca do pagamento dos alimentos e das despesas extraordinárias, 

requerendo a homologação do acordo.

Instado a se manifestar (ref. 30), a representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO 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 em ref. 26 dos autos do 

processo.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50572 Nr: 835-17.2015.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMC, VLMR, WHMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se de execução de alimentos interposta por Vitor Lucas Marques 

Rolim e Wagner Hugo Marques Rolim, representados por sua genitora 

Ednéia Marques Correa, em face de Sérgio Adriano Rolim da Silva.

As partes entabularam acordo conforme Ref. 59.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou seja homologado o 

acordo firmado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

Inicialmente, determino o desentranhamento de petição e documentos de 

ref: 67 (fls.101-104), uma vez que estes não se referem aos autos.

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 ref:59 dos autos do 

processo.

Sem custas.

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, 28 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53224 Nr: 198-32.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Iracema Lima Roberto, Janaina Roberto de Oliveira, 

EKRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rodrigues Nunis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, interposta por ESTEFFANY 

KAUANY RODRIGUES DE OLIVEIRA representada por sua genitora 

JANAINA ROBERTO DE OLIVEIRA, em face de TIAGO RODRIGUES NUNIS, 

devidamente qualificado nos autos.

A parte exequente peticionou em ref. 56, informando o executado efetuou 

o pagamento do débito e requereu a extinção do feito.

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.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, arbitro 01 (uma) 

URH. Expeça a respectiva certidão.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60591 Nr: 640-61.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSF, HDSdO, WSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cibele Prietch Pagno - 

OAB:9947-B

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Alimentos com pedido de tutela de urgência 

ingressada por Hérica Dayane Santos de Oliveira e Wesley Santos de 

Oliveira, neste ato representada por sua genitora Cristiane dos Santos 

Ferreira, em desfavor de Custodio Mariano de Oliveira, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em audiência de conciliação de ref. 25, as partes entabularam acordo, 

acerca do pagamento dos alimentos, requerendo a homologação do 

acordo.

Instado a se manifestar (ref. 30), a representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

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, 
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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 em ref. 25 dos autos do 

processo.

Sem custas e honorários.

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, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53173 Nr: 171-49.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Erick Pereira de Sousa, HSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venal Canuto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Brilhante Braga de 

Oliveira - OAB:16.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se de ação de alimentos com pedido de liminar de alimentos 

provisórios ingressada por Haylla Sousa Ferreira, representada por sua 

genitora Margarida Erick Pereira de Sousa, em desfavor de Venal Canuto 

Ferreira, devidamente qualificados nos autos.

Em petição de ref. 59, as partes entabularam acordo, acerca do 

pagamento dos alimentos, requerendo a homologação do acordo.

Instado a se manifestar (ref. 62), a representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

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 em ref. 59 dos autos do 

processo.

Sem custas e honorários.

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, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61193 Nr: 940-23.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdS, KMS-M, AdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Alimentos com pedido de tutela de urgência 

ingressada por Kemilly Moraes Souza, neste ato representada por sua 

genitora Andressa de Souza Santos, em desfavor de Luciano Moraes de 

Lima, todos devidamente qualificados nos autos.

Em audiência de conciliação de ref. 28, as partes entabularam acordo, 

acerca do pagamento dos alimentos dos menores, requerendo a 

homologação do acordo.

Instado a se manifestar (ref. 33), a representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

Inicialmente, indefiro o pleito do requerido para suspender o presente até o 

julgamento da ação negatória de paternidade de código 62012, eis que o 

laudo do exame de DNA acostado em ref. 21 do referido processo 

concluiu possui a probabilidade de 99,9999% do requerido ser pai 

biológico da menor Kemilly.

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 em ref. 28 dos autos do 

processo.

Sem custas e honorários.

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, 18 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19450 Nr: 725-57.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Pereira de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que os acusados, embora devidamente 

citado por edital, não atendeu o chamamento judicial e nem mesmo 

constituíram advogado, (fls.149--154), razão porque se impõe a aplicação 

do previsto no art. 366 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, acolho a cota do Ministério Público de fls. 157, e com base 

no referido dispositivo legal, determino a suspensão do processo e o 

curso do prazo prescricional.

Entendo ser desnecessária a produção antecipada de provas.

Proceda-se a baixa do presente feito no relatório estatístico mensal, mas 

não na distribuição, principalmente para efeitos de certidão criminal.

Oportunamente, voltem-me os autos conclusos para a ordenação do 

procedimento.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-20.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

JHONATHA HOLANDA DE BESSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000176-20.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

23.425,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JHONATHA HOLANDA DE BESSA Parte Ré: 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Senhor(a): Advogados Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE E 

REQUERIDO, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença 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: 8010066-63.2014.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010066-63.2014.8.11.0022; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a) Procuradores. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade do REQUERENTE E 

REQUERIDOS, do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima 

mencionado. PEDRA PRETA, 11 de setembro de 2018. 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: 1000059-29.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIVANE HOLANDA DE BESSA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

SERGIO SANCHEZ (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDO BRUNO (ADVOGADO(A))

FABIANO CESAR NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ROGERIO LISBOA SINGH (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000059-29.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 23.425,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436)/[DIREITO DE IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro 

teor da sentença exarada nos autos mencionados PEDRA PRETA, 11 de 

setembro de 2018. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-64.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

NILTON RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010182-64.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste sobre o despacho exarado nos autos ID. 13681717, 

sob pena de indeferimento da inicial. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-29.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010152-29.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13684472. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-77.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BATISTA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010110-77.2017.8.11.0022; 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. 13715755. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-07.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010147-07.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13715825. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000165-88.2017.8.11.0022; 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. 13735060. MARCO ANDRE BATISTA 
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AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-43.2017.8.11.0022

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000168-43.2017.8.11.0022; 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. 13746923. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-50.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

LUCAS PEREIRA DA SILVA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000174-50.2017.8.11.0022; 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. 13742020. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-04.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSICLEIA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000093-04.2017.8.11.0022; 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. 13747105. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-28.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000169-28.2017.8.11.0022; 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. 13747392 MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-29.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JOSTER SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000005-29.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.120,67; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos mencionados. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-73.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000166-73.2017.8.11.0022; 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. 13752045. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-70.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZANGELA MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G D PORTO - ME (REQUERIDO)

JOAO FAUSTINO NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000011-70.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, para que no prazo de 

05 (cinco) manifeste do despacho exarado nos autos ID. 13752510, sob 

pena de indeferimento da inicial. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-08.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI (ADVOGADO(A))

ANDERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA IINTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000041-08.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste sobre o despacho ID. 13756031, sob pena de 

indeferimento da inicial. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-16.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JANAINA DE SOUZA ANTONIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010127-16.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado do despacho exarado 

nos autos ID. 13798348, sob pena de indeferimento da inicial. MARCO 

ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-64.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JAILTON GOMES BIZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010085-64.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimando para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste o despacho ID 13802921, sob pena de 

indeferimento da inicial. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-75.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

EDNALDO SOARES SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000043-75.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 96,67; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da sentença 

exarada nos autos ID. 13804242. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84913 Nr: 251-97.2013.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João José dos Santos Neto, Alaerce José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Pereira da Silva, Silvina Gonçalves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9937-B/MT, João Vicente Montano Scaravelli - 

OAB:3933-MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 DECISÃO

VISTOS,

 Trata-se de novo pedido da Fundação Cultural Palmares, a qual não é 

parte nos presentes autos.

Consta nos autos que o processo foi enviado ao TJMT no dia 08.05.2018, 

conforme certidão de ref. 189.

Portanto, conforme anteriormente mencionado, não cabe ao juízo de 

primeiro grau decidir acerca de suposto conflito de competência, bem 

como remessa dos autos para novo órgão competente, uma vez que os 

autos estão pendentes de análise de recurso em sede de segundo grau.

Em que pese a alegação de que este juízo não pode determinar constrição 

ante a ausência dos autos na comarca, devendo qualquer medida ser 

determinada pela instância superior, verifica-se que na ocasião do 

recebimento do recurso o mesmo foi recebido em seu efeito devolutivo, 

conforme despacho proferido em 10.12.2015. Portanto, o cumprimento da 

sentença não está suspenso em razão da interposição de recurso.

No que tange a petição da Fundação Cultural Palmares de ref. 209, em que 

informa a interposição de agravo de instrumento e pleiteia a suspensão do 

jeito até a análise do recurso, anoto que não cabe ao juízo de primeiro 

grau a atribuição do efeito no qual será recebido o agravo em segunda 

instância.

Assim estabelece o art. 1.019 do CPC:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído 

imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, 

o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação 

de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz 

sua decisão;

 Dito isso, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito, ante a incompetência 

do juízo de primeiro grau para atribuir efeito a recurso interposto em 

instância superior.

Em relação ao pedido de vistas feito à ref. 210, informo que os autos são 

públicos, bem como, impossibilitados de envio de carga no cenário atual, 

uma vez que foram remetidos a Instância Superior para o julgamento do 

recurso de apelação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160269 Nr: 4260-29.2018.811.0028

 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: Jayle Paixão de Aquino Nunes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base na Lei nº. 6.858/80 julgo procedente o pedido 

contido na inicial, para o fim de determinar a expedição de alvará em favor 

de JAYLE PAIXÃO DE AQUINO NUNES, autorizando o levantamento dos 

valores referente ao FGTS e PIS do de cujus JOSÉ GONÇALO DE 

ARRUDA E SILVA. Defiro o benefício de Justiça Gratuita.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.: 119191 Nr: 767-15.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Roberto Teodoro de Melo, Eliane Ferreira de 

Melo, Carlos Teodoro de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Teodoro de Melo, Tarcizio Carlos 

Siqueira de Camargo, 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Poconé-MT, Jose Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Benedicto de Amorim 

Valim Franco - OAB:14147/MT, RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B/MT, TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - 

OAB:11980-A/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito de diligência, mediante 

emissão de guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o 

Oficial de Justiça possa cumprir o mandado de citação do requerido 2º 

Serviço Notarial e Registral, aguardando no setor de expedição nos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103603 Nr: 2979-77.2014.811.0028

 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 Volkswagem S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocinei Vicente Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle Cristina Costa 

Rangel - OAB:6983/MT

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da dIligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento do Ofício no Detran, no valor de R$ 

14,00 (Catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158473 Nr: 3561-38.2018.811.0028

 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 Honda S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Marcelo Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 38 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.Em caso de bloqueio 

realizado nestes autos, expeça-se ofício ao DETRAN a fim de que seja 

realizado desbloqueio no registro do veículo.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.: 158363 Nr: 3507-72.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri de Campos, GONÇALINA CELESTE 

PROENÇA CAMPOS, Odila Marques de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SALDANHA SPINELLI - 

OAB:15204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fundamento no art.300 c/c 829, §1º do CPC/2015, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida, pelo que DETERMINO a 

citação dos executados para, no prazo de 15 (quinze) dias cumprirem 

com a entrega da coisa (entrega de 160 vacas e 90 touros adultos), nos 

termos do artigo 811 c/c 806 do CPC, sob pena de serem-lhe arrestados 

quantos bens bastem para saldar a execução. FIXO desde já os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, 

conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em caso de pronto 

pagamento, na forma do §1º.No mandado citatório, DEVERÁ CONSTAR a 

ordem de penhora e avaliação a serem cumpridos pelo Sr. Oficial de 

Justiça tão logo decorrido o prazo sem o efetivo pagamento (art.829 e 830 

do CPC/2015), recaindo sobre os bens indicados na exordial, iniciando 

preferencialmente pelo veículo.Não sendo encontrado, serão arrestados 

quantos bens bastem para saldar a execução.EXPEÇA-SE a certidão de 

execução na forma do art.828 do CPC/2015.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150236 Nr: 339-62.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serviço Social do Comercio - SESC PANTANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY PEREIRA PORTELA - ME (Império 

Online Publicidade)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE WILZEM MACOTA - 

OAB:7481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, com o fim de 

DECLARAR a rescisão do contrato de “Autorização de Figuração nº 

26634” firmado em 15/12/2017 pelas partes e e consequencia declaro 

indevidos os valores cobrados;CONDENO a parte Requerida a custas e 

honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o 

valor da causa. P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145249 Nr: 6389-41.2017.811.0028

 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: Jucilene Beatriz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Secretaria de 

Saude do Estado de Mato Grosso, Municipio de Poconé -MT, Secretaria 

Municipal de Saúde de Pocone-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Valença de Sousa - 

OAB:

 Posto isso e, por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 

I, CPC/2015 JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, deferindo a liminar 

requerida para CONDENAR O ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO 

DE POCONÉ à realização dos exames Cintilografia Óssea de Membro 

Inferior Direito e Cintilografia com Gálio de Membro Inferior Direito, inclusive 

com a realização de eventuais exames complementares, bem como do 

tratamento necessário da Requerente, nos termos da prescrição 

médica.Dê CIÊNCIA ao I.R do Ministério Público.INTIMEM-SE. 

ENCAMINHE-SE cópia desta decisão ao Sr. Secretário Estadual de Saúde, 

e ao Sr. Secretário Municipal de Saúde.Sem custas e sem honorários 

advocatícios, consoante o art. 10, XXII, da Constituição Estadual.Diante do 

valor atribuído à causa, deixo de remeter o processo à remessa 

necessária, nos termos do art. 496 § 3.º CPC/2015.P.R.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.: 144582 Nr: 6007-48.2017.811.0028

 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: Florentino Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o dia 16.08.2017, 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.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151363 Nr: 779-58.2018.811.0028

 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: Marcondes José de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruziney Miguel Bastos, DUCELINA DA GUIA 

SILVA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Coutinho de Aquino 

- OAB:10176

 CÓDIGO: 151363

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Imissão na Posse proposta por Marcondes Jose de 

Barros em face de Ruziney Miguel Bastos e Dulcelina da Guia Silva 

Bastos.

 Analisando detidamente os presentes autos, resta clara a perda do 

objeto, uma vez que a parte não possui, mas interesse de agir com a ação 

informando ter formulado um presente acordo entre eles.

Não há deste modo, nenhum interesse processual no prosseguimento da 

presente ação. Verificada, por certo, a ausência superveniente do 

interesse processual, de modo a configurar a carência da ação.

Neste sentido, eis o seguintes julgado selecionado 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)”

Dessa feita, é visível e latente a falta de interesse processual, devendo o 

feito ser extinto e encaminhado ao arquivo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do 

mérito, determinando o arquivamento dos autos, porquanto verificada a 

perda do objeto do feito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

 CONDENO o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º e §3º do NCPC, na forma do artigo 85 §13º 

do CPC.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141267 Nr: 4656-40.2017.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joelson Elias de Arruda - 

OAB:21577/MT

 CÓDIGO: 141267

DECISÃO

VISTOS,

Cuida-se de Ação de guarda, proposta por ADEVAL FRANCISCO DOS 

SANTOS, em face de GEISIELE BARROS SILVA.

Narra a inicial, que o requerente viveu maritalmente com a requerida, que 

da união nasceram dois filhos. Narra também que após a separação ficou 

acordado que a menor Adrieli ficaria sob os cuidados do genitor e o menor 

Guilherme com a mãe. Aduz o requerente que em janeiro do presente ano 

Guilherme passou a residir em sua companhia em decorrência de maus 

tratos que supostamente teriam sido praticados pela genitora ora 

requerida.

 Requer o pagamento de pensão alimentícia, a concessão da guarda 

definitiva dos infantes.

 Os alimentos provisórios foram deferidos (Ref.4).

Estudo psicossocial realizado (ref. 15).

 Manifestação do MP favorável a concessão da guarda (ref.21).

Guarda provisória deferida (ref. 23).

 Citada por hora certa (ref. 38), a requerida apresentou contestação (ref. 

46).

 Fora realizado Estudo Social (ref. 53).

Réplica (ref. 59).

 Os autos vieram conclusos.

Eis o relato necessário.

Fundamento. Decido.

Partes legítimas e representadas.

Não há questões processuais a serem sanadas.

Fixo como pontos controvertidos:

 a) – a verdade e esclarecimento dos fatos;

 Com efeito, dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Ora, é de se observar que, diante de todo conteúdo probatório, a 

produção de prova testemunhal e depoimento das partes mostra-se 

imprescindível, mormente porque, no caso, se trata de fatos controversos 

que dizem respeito a guarda de dois menores.

Desse modo, reputo como necessária a produção da prova testemunhal e 

oitiva das partes.

Designo a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 04 

de dezembro de 2018, às 14h00min.

INTIME-SE as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

CUMPRA-SE na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93689 Nr: 2516-72.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenir José de Campos, Carmelita Clara Rondon de 

Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3.009, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 93689

SENTENÇA

 VISTOS,

 Trata-se de Ação de Amparo Assistencial.

 Compulsando os autos verifico, que devidamente Intimada a requerente 

para dar prosseguimento ao feito, nada requereu conforme certidão de 

ref.73.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 

simples e que pode novamente ser proposta.

 Veja-se que a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Sem custas, ante o beneficio da assistência judiciaria.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127209 Nr: 3127-20.2016.811.0028

 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
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 PARTE AUTORA: Aymoré Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiney Vicente do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para efetuar depósito Identificado com o 

Código do processo acima mencionado, da diligência no valor de R$ 14,00 

( catorze reais), na Conta Judicial de Fórum da Comarca de Poconé/MT - 

CNPJ 00.156.072/0001-22, Banco do Brasil s/a - agência 0662-9, 

conta-corrente 25.275-1, para que o Sr. Oficial de Justiça, possa cumprir 

o mandado de Citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119856 Nr: 1004-49.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para efetuar depósito Identificado com o 

Código do processo acima mencionado, da diligência no valor de R$ 14,00 

( catorze reais), na Conta Judicial de Fórum da Comarca de Poconé/MT - 

CNPJ 00.156.072/0001-22, Banco do Brasil s/a - agência 0662-9, 

conta-corrente 25.275-1, para que o Sr. Oficial de Justiça, possa cumprir 

o mandado de Intimação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124584 Nr: 2309-68.2016.811.0028

 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: Benisio Ines do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar sobre a juntada de 

ref.56

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143881 Nr: 5707-86.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAETANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

honorários, que fixo em R$600,00, declarando os mesmos inexigíveis ante 

a beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.P.R.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.: 142730 Nr: 5243-62.2017.811.0028

 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: Dalva Maria Rodrigues 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:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

honorários, que fixo em R$600,00, declarando os mesmos inexigíveis ante 

a beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.P.R.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.: 133359 Nr: 1293-45.2017.811.0028

 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: Ledio Malgarezi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamilson Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC/2015, para o fim de declarar RESCINDIDO o Contrato Particular de 

Compra e Venda celebrado entre as partes, tendo como objeto uma 

motocicleta (características descritas acima) e DETERMINAR a 

reintegração da posse do bem ao Requerente.CONDENO a parte 

Requerida a custas e honorários advocatícios de sucumbência, os quais 

fixo em 20% sobre o valor da causa. P.I.C.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117982 Nr: 483-07.2016.811.0028

 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: Benedito Alves da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria por invalidez desde o dia 21.05.2015 (data da cessação do 

benefício), 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.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC/2015) 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.A teor do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: Benedito 

Alves da Cunha2.Benefício concedido: aposentadoria por invalidez3.Data 

do início do benefício: 21.05.20154.Renda mensal inicial: A calcular nos 

termos do art.29, II da Lei 8.213/91P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131237 Nr: 364-12.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzely Gonçalina de Albuquerque Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172-B/MT, Jose Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12009/MT

 Posto isso e, por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 

I, CPC/2015 JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, confirmando a 

liminar deferida para CONDENAR a UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO a submeter a paciente SUZELY GONÇALINA DE 

ALBUQUERQUE MATTOS ao tratamento de terapia PediaSuit, por tempo 

indeterminado, enquanto subsistir a patologia e a necessidade do 

tratamento médico, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).Condeno a requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e aos honorários 

advocatícios que arbitro no porcentual de 20% (vinte por cento) com 

fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.P.I.C.Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15923 Nr: 880-81.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira da Silva

 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: José alves de souza

JOSÉ ALVES DE SOUZA - OAB:1553340

 CERTIFICO que o patrono do Exequente, intimado acerca do pedido do 

Executado quanto à regularização do polo ativo da presente demanda ante 

o falecimento da parte autora, requereu, em 10/04/2018, a dilação de 

prazo por 120 (cento e vinte) dias para habilitação de herdeiros. Até a 

presente data, contudo, apesar da ausência de apreciação do referido 

pedido, não houve a devida habilitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98250 Nr: 1155-83.2014.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Irene Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Germano Lira, Marlene da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 CÓDIGO:98250

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Guarda proposta por IRENE MARIA DA SILVA em 

face de CLAUDIO GERMANO DE LIRA e MARLENE DA SILVA em relação 

ao menor G. G. de L.

 Aduz a inicial que a autora é avó materna do infante e vem cuidando de 

fato do menor desde seu nascimento, tendo em vista que a genitora do 

infante reside na cidade de São Jose do Rio Claro/ MT, e o seu genitor 

nesta cidade na zona rural, porem não possui nenhuma responsabilidade 

com o menor desde o seu nascimento, aduz a inicial que a autora tentou 

resolver de forma amigável com os genitores sendo infrutífera.

 Relatório psicológico às ref.46.

O Ministério Público opina pela procedência do pedido.

É o relatório. Decido.

Presentes estão os pressupostos processuais e as condições da ação.

O processo está maduro para o julgamento e devidamente instruído com o 

laudo de estudo psicossocial favorável ao pedido de guarda pretendida, 

sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

A requerida não apresentou contestação, o requerido estava presente no 

momento do estudo psicológico.

In casu, restou comprovado que o menor se encontra na posse de fato da 

Requerente, sendo absolutamente necessário o deferimento da guarda, 

visando assim o atendimento de suas necessidades morais, materiais e 

afetivas.

Depreende-se dos elementos constantes dos autos que o menor este bem 

cuidado pela avó materna e possui vinculo com a mesma que têm 

disponibilizado todos os cuidados necessários, manifestando 

favoravelmente ao deferimento da guarda definitiva a requerente.

Além disso, concluiu-se que a infante já desenvolveu vínculo afetivo com 

a requerente.

Tendo em vista que o instituto da guarda visa o bem-estar da criança, bem 

como a garantia de um futuro sadio, compulsando os autos, verifica-se 

que a concessão da medida definitiva aos requerentes constitui decisão 

que resguarda o melhor interesse da criança.

Nessa linha também o parecer favorável da equipe técnica pelo 

deferimento da permanência da criança com os requerentes, salientando 

que se encontra bem cuidada, com aparência saudável, além do que conta 

com rotina e cuidados satisfatórios.

 Outrossim, os relatórios apresentados contêm parecer favorável ao 

pedido, notadamente quando a criança encontra-se inserida em meio 

familiar adequado, cerceada de cuidados e carinhos.

 Ademais, não existem circunstâncias que desabonem a conduta dos 

Requerentes.

 Assim, diante da guarda mostrar-se totalmente adequada, sendo que a 

criança já se encontra na posse de fato dos requerentes, possível à 

procedência do pedido.

Ante o exposto e considerando as circunstâncias e os fatos narrados e, 

com fulcro no artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial, deferindo a guarda do menor GABRIEL 

GERMANO DE LIRA a requerente IRENE MARIA DA SILVA, nomeando-os 

como guardiões da criança.

Determino a intimação dos Requerentes para que, no prazo legal, preste 

compromisso, nos termos do artigo 32 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

 Expeça-se respectivo Termo de Guarda.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.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.: 160625 Nr: 4417-02.2018.811.0028

 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: ELEONORA FERRAZ ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.Dessa forma, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de Fevereiro de 2019, às 

15h00min.Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias.Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido.Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 133883 Nr: 1513-43.2017.811.0028

 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: Minerbras Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, Luciana Povoas Lemos - OAB:7723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido da parte autora, uma vez que a Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação dos recursos Eresp. 

nº 1.163.020/RS, REsp 1.692.023/MT e REsp. 1.699.851/TO ao rito dos 

recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão da tramitação 

dos processos que versem sobre a inclusão das tarifas de TUST e TUSD 

na base de cálculo do ICMS, razão pela qual, SUSPENDO O TRÂMITE da 

demanda até o julgamento dos citados recursos pelos STJ.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142405 Nr: 5107-65.2017.811.0028

 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: Joana Batista Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o requerimento administrativo em 20.10.2016 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Nestes termos, dou por 

intimado a autarquia ré já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142996 Nr: 5372-67.2017.811.0028

 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: Urbano Rodrigues de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o requerimento administrativo em 18.04.2017, 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Nestes termos, dou por 

intimado a autarquia ré já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

O l i v e i r a J u í z a  d e  D i r e i t o A D V O G A D O ( A ) A u t o r ( a ) : 

_____________________________

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 83912 Nr: 2466-80.2012.811.0028

 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: Catarina Pereira Mendes, Antero Evangelista Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Augusto Guimarães, Noel Augusto 

Guimarães, Maria das Graças Guimarães, Benedito da Guia Guimarães, 

Marlene das Graças Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Código: 83912

DESPACHO

Vistos,

Intime-se o Estado para manifestar eventual interesse, com os devidos 

documentos requeridos na manifestação de fl. 49.

 Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118059 Nr: 499-58.2016.811.0028

 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: MÁRCIO LUIZ BRENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, Engenheiro Mecânico - ITAMAR 

DIAS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, André Luiz da Silva Pereira - OAB:36921GO, RUTIANE 

LEMOS DE OLIVEIRA - OAB:36080, Ruy Augusto Rocha - OAB:21476, 

Selma Fernandes da cunha - OAB:15600/MT

 Intime-se o requerido para providenciar o depósito dos honorários no 

prazo de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do 

artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados 

da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos.Efetuado o depósito dos 

honorários periciais, fica autorizado ao perito avaliador nomeado levantar 

50% (cinquenta por cento) do valor depositado (item 2.18.5.1 da 

CNGC).Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, intimem-se as partes para conhecimento.O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

designada para o início dos trabalhos.Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 399 de 456



 Cod. Proc.: 96954 Nr: 806-80.2014.811.0028

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Crema da Rocha - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, decreto a EXTINÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVIVA/EDUCATIVA do Estado pelo fato de o representado 

ALEXANDRE RAMOS DE ARRUDA possuir mais de 21 (vinte e um) anos 

de idade, nos termos do artigo 2º, § único c/c artigo 121, §5º, ambos da 

Lei 8.069/90 e em conformidade com o enunciado da Súmula 605 do 

STJ.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74095 Nr: 2230-65.2011.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Rondon da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucindo Tartuliano Franca, Catarino João Jose 

da Silva, Jose João da Silva, Jacinto João Jose da Silva, Verissimo de Tal, 

Dedé de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manuel Ros Ortis Junior - 

OAB:5246

 INTIME-SE as partes para que junte aos autos os documentos previstos 

no artigo 3º, inciso III do Decreto nº 412/2011, “Planta geo referenciada do 

imóvel, assinado pelo técnico responsável, em meio digital e analógico com 

os dados brutos dos levantamentos, relatório de ajustes dos pontos e 

vértices, acompanhado da respectiva ART.”.Após a juntada dos referidos 

documentos OFICIE-SE o INTERMAT, para que apresente estudo 

conclusivo a respeito da demarcação das áreas da parte Autora e da 

parte Ré, respondendo se os imóveis se sobrepõe, e juntando aos autos 

todos os documentos necessários a comprovação da posse das 

partes.DETERMINO a realização de Constatação quanto às construções 

existentes na área onde a Autora aduz ser legitima possuidora, qual seja 

Sitio Nossa Senhora da Guia, área de 37,9974ha, Campo Limpo I, 

Poconé/MT, devendo o Oficial de Justiça observar se a posse aludida é 

nova ou velha, se possível anotar sua extensão, e da mesma forma 

questionar a vizinhança quanto a época da moradia e ocupação da parte 

Autora naquela região. No mesmo sentido, verificar se os Requeridos 

exerceram posse naquele imóvel ou por aquelas divisas.Para tanto, 

EXPEÇA-SE mandado de Constatação com urgência, considerando que a 

demanda se arrasta há anos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 76786 Nr: 470-47.2012.811.0028

 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): José Salvador de Arruda Santos Junior, 

Cynthia Aparecida Eubank de Arruda Volpato, Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda, Luiz Roozemberg Eubank de Arruda, Wanderley Buss Volpato, 

Elen Lucia Cardoso de Arruda, Luis Lauremberg Eubank de Arruda, 

Antonio Santana Correa Marques, Marely Amorim de Arruda, Elcia Angela 

de Arruda Moraes, Daiane Katy Martins, Diana Alves de Arruda Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT

 CERTIFICO que remeti os autos ao arquivo provisório, em conformidade 

com o despacho proferido ás fls. 154, que deferiu o pedido do Requerente 

quanto à suspensão do processo até 27/12/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 86530 Nr: 730-90.2013.811.0028

 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): Arlindo Marcio Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Ante o exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM, DEFIRO o pedido constante 

na petição de Ref. 77, o que faço por tornar NULO todos os atos 

praticados após a citação por edital de Ref.43, restaurando ao Requerido, 

a partir da intimação da presente decisão, o prazo para apresentar defesa 

na ação de cobrança. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116631 Nr: 109-88.2016.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Martinha de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS ALVES DE ARAUJO 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de cálculo de ref.11

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146250 Nr: 7085-77.2017.811.0028

 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: Rubens Gimenez Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 CÓDIGO: 146250

DECISÃO

VISTOS,

Compulsando os autos, constata-se que as partes foram devidamente 

intimadas para manifestar acerca das provas que pretendem produzir.

A requerida por sua vez pleiteou a produção de prova pericial e a autora 

testemunhal.

Desta forma, nomeio o engenheiro eletricista Ivan Correa Gonçalves para 

realizar a perícia técnica especializada podendo ser localizado pelo Fone 

(65) 3621-8168 /996924300, e-mail i1gnçalves@hotmail.com.

Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, diga o requerido em igual prazo.

 Havendo concordância, proceda-se o requerido com o depósito, no prazo 

de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, 

§ 1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (art.465, §4º do CPC e art.504, §1º da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 925 Nr: 546-28.1999.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Roberto Kupske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ...No caso do interesse, este está presente, eis que é do interesse da 

sociedade e do Poder Judiciário que um crime seja solucionado e o seu 

autor condenado; porém, verifico que não há mais utilidade no trâmite da 

presente ação. Isto porque, apenas se demandaria tempo, gastos públicos 

e esforço do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública para 

julgar um caso que, em sentença, restará prescrito. Diante do exposto, 

julgo EXTINTA a presente Ação Penal, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, eis 

que ausente as condições da ação, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

CPC c/c art. 3º do CPP. Publique-se. Intime-se. Notifique-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 74623 Nr: 2351-93.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Angelo Lemes da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias- 

Procuradora Federal - OAB:Mat.1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 74623

DECISÃO

Vistos,

Considerando a decisão proferida nos autos de Suspensão de Segurança 

(SS nº 2899 / MT 2017/0159664-5) que suspendeu os efeitos da medida 

liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 isentando, por ora, a Fazenda Pública do 

pagamento de diligências até o trânsito em julgado da sentença a ser 

proferida no MS.

Dê-se ciência ao Sr. Meirinho.

Considerando a certidão de ref. 29, intime-se o exequente por seu patrono 

para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao 

regular processamento da ação, adotando as medidas pertinentes sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do 

CPC/2015.

Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 119689 Nr: 947-31.2016.811.0028

 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: ANTONIO MARCOS ANGELITO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Condeno 

o autor ao pagamento de custas e honorários, que arbitro em R$600,00, 

declarando inexigível o pagamento dos mesmo ante o benefício da AJ ora 

concedido. P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-90.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MILTON DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BGN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 16:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017429-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

RUBENS GIMENEZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

TERMO DE AUDIENCIA EM PDF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011241-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIANA RONDON NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011241-69.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIANA RONDON NUNES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 401 de 456



foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 
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forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BAISI (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso interposto foi protocolado no prazo legal. 

Certifico e dou fé, que IMPULSIONO os autos para que a parte requerida 

apresente as contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011488-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RUFO DE ARRUDA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011488-50.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO RUFO DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 
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a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011177-59.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO JESUS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 
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compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 
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fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011319-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA EUFRASIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011319-63.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA EUFRASIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 
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Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011282-36.2017.8.11.0028
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RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011282-36.2017.8.11.0028. REQUERENTE: DOMINGOS LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 
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fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012592-77.2017.8.11.0028. REQUERENTE: AQUILINO GONCALVES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito 

as preliminares quanto a ilegitimidade passiva e ausência de interesse 

processual uma vez que as mesmas se confundem com o mérito da 

demanda, sendo então analisadas em conjunto com este. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
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ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 
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não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010411-79.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GONCALINA JOENIA MARTINS DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Considerando tratar-se de demanda envolvendo 

empresa em recuperação judicial, SUSPENDO O TRÂMITE do processo em 

razão do REsp. 1.525.174-RS, bem como da recente decisão proferida 

pela 7ª Vara Empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro na Ação 

de Recuperação Judicial, processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, a qual 

deferiu a suspensão das ações e execuções das demandas envolvendo 

a OI S/A por mais 180 dias. Anoto que o Ofício nº 576/2017 do Presidente 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Des. Rui Ramos Ribeiro, 

igualmente, determinou a suspensão em todo o estado em consonância 

com o ato decisório supracitado. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-49.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACACIO MARIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MALACHIAS CICONELO (ADVOGADO(A))

JOAQUIM MANHAES MOREIRA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Processo: 8010122-49.2012.8.11.0028. REQUERENTE: ACACIO MARIO 

PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA. DECISÃO VISTOS, DEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros moldes do art. 854 do CPC. Em 

consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie 

ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome do 

executado LIDER PRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA, nova denominação, PANAMERICANO ADMINSTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, CPF/CNPJ: 71.590.665/0001-40, no valor de 

R$ 33.825,79 (trinta e três mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e 

nove centavos). Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, INTIME-SE 

a parte executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e art.854, §2º e 

3º do CPC. Em seguida, DÊ-SE CIÊNCIA ao exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. 

Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência. Decorrido o prazo sem 

manifestação, adote a secretaria as medidas necessárias para 

transferência do valor à conta vinculada ao juízo. No caso de penhora 

negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, dê-se ciência ao 

credor devendo se manifestar quanto ao prosseguimento. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019008-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA MARIANO (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019008-95.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA 

MARIANO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispensado 

o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR, proposta por LEANDRO DE OLIVEIRA MARIANO em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte reclamante. 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 aos réus 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Narra a inicial que a parte 

requerente não possui qualquer relação jurídica com a requerida, e vem 

sofrendo cobranças indevidas, gerando a inserção no cadastro de 

inadimplentes referente ao débito de R$ 77,85 (Setenta e sete reais e 

oitenta e cinco centavos), gerado do suposto contrato n. 

017792871000094, vencido em 30/12/2012 e inserido em 08/03/2013. No 

entanto, a parte requerida, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da relação jurídica entre as partes, juntando provas robustas 

que indicam a existência e a validade do negócio jurídico. A requerida 

desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, juntou os demonstrativos 

financeiros, com a ficha proposta de abertura de conta Agencia 01263-7 

conta 0615956-7, datada de 13/10/2008, documentos pessoais RG e CPF 

e extrato bancário e relatório das parcelas de empréstimos em aberto. 

Restou demonstrado que o requerente era titular de conta corrente, o qual 

na data de 30/11/2012 efetuou um empréstimo no valor de R$ 420,08 no 

terminal de auto atendimento. O valor da negativação corresponde 

exatamente ao valor da 1ª e 2ª parcela (38,93 + 38,92). Não havendo a 

responsabilização de reparação em danos morais, já que houve a 

contratação dos serviços de forma lícita, em razão da inadimplência das 

parcelas, ocorreu a negativação. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos tendo em vista restou 

demonstrado a utilização dos serviços financeiros, a negativação foi lícita 

em razão da inadimplência das parcelas do empréstimo. Por tais motivos a 

cobrança é licita. Importa consignar que a parte Requerente possui outras 

anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes à 

discutida na presente demanda. Assim, não há que se falar em aplicação 

da Súmula 385 do STJ. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, bem 

como pela REVOGAÇÃO da liminar deferida nos autos no ID 8604929. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010779-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

SANDRA LUIZA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010779-15.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SANDRA LUIZA DA SILVA 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

E esta também não esta vinculada a existência ou não de uma negativa de 

atendimento junto a empresa ora requerida. Razão pela qual REJEITO a 

preliminar apresentada pela requerida e passo a análise do mérito da 

demanda. Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DIVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, proposta 

por SANDRA LUIZA DA SILVA MORAES em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A (VIVO). Narra a inicial que a parte requerente que não possui 

débitos com a requerida, e vem sofrendo cobranças indevidas, gerando a 

inserção no cadastro de inadimplentes referente ao débito de R$ 79,98 

(setenta e nove reais e noventa e oito centavos) – contrato 0236741103. 

Pleiteia a desconstituição da divida e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por dano moral. Em contestação a requerida 

esclareceu que o débito é oriundo da linha tel. (65) 9952-4203, a qual foi 

migrada para a modalidade pós paga. Que a cobrança é legitima, acostou 

os print de telas sistêmicas e o áudio (Id 9104488) com o oferecimento 

para do serviços de telefonia, houve apenas a confirmação dos dados 

informados pelo atendente, e a aceitação da mesma para a migração da 

linha pré-paga para plano controle contratando os serviços do plano Vivo 

Controle Ilimitado por R$ 31,90. Demonstrando que houve a contratação 

dos serviços de forma lícita. Porém o requerente em sua impugnação a 

contestação, impugna veemente o suposto áudio apresentado. Nega que 

tenha sido ofertado o referido serviço, que pode ser prova montada pela 

empresa, pois no áudio o próprio atendente repassa todos os dados a 

mulher apenas confirma. Razão pela qual requereu a realização de perícia 

do suposto áudio acostado nos autos, em razão da requerente 

desconhecê-lo. Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os 

Juizados Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade 

devem nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º. 

da lei 9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e 

julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando 

que, aquelas causas em que se exige a necessidade de perícia complexa 

para o desate da questão, estariam subtraídas ao seu alcance. A 

indispensável produção de prova, necessária ao pleno esclarecimento da 

questão litigiosa, exige que o litígio deva ser processado e decidido 

perante a Justiça Comum. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. 

REVOGO a liminar deferida no ID 8614362. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013288-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

VALDILEI BENEDITO SANTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013288-16.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VALDILEI BENEDITO SANTOS 

DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA proposta por VALDINEI BENEDITO 

SANTOS DE ARRUDA em desfavor de TELEFONICA S/A (VIVO). 

Analisando os autos, constatou-se a ausência do requerente na audiência 

de conciliação designada para o dia 14/08/2017, compareceu a Sra 

Renatha Cristina, apresentou-se como esposa e informou que o 

requerente esta trabalhando em uma fazenda de difícil acesso no 

pantanal. O patrono do requerente pediu redesignação de audiência. A 

reclamada requereu a aplicação dos efeitos da contumácia nos termos do 

enunciado 28 do Fonaje. O pedido do patrono do requerente de nova 

conciliação, não cabe deferimento em razão da obrigação da parte autora 

em comparecer pessoalmente a todos os atos processuais, sob pena de 

extinção, com fundamento no art. 51, I d alei 9.099/95: Art. 51. Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; Nesse contexto, não 

há como prosseguir com o feito, o processo deve ser extinto. ANTE O 

EXPOSTO, diante da contumácia da parte requerente, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, 

inc. I, da Lei 9.099/95. REVOGO a liminar deferida no ID 8630910, 

expeça-se o necessário. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010653-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO TOMAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010653-96.2016.8.11.0028. REQUERENTE: SEBASTIAO TOMAS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Trata-se de Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes, opostos por TELEFONICA BRASIL 

S/A (VIVO) alegando, em síntese, a existência de omissão na sentença 

proferida nos autos. Alega omissão aduzindo que o magistrado deixou de 

fundamentar a existência de dano moral, visto que o mesmo não é 

presumido. É o relatório necessário. Decido. Recebo os presentes 

embargos de declaração por serem tempestivos. Os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância. Não operam novo julgamento, pois 

simplesmente devem afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na decisão. No entanto, 

tenho que, no mérito não merecem acolhimento, tendo em vista que nos 

moldes do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir 

do julgamento obscuridade, contradições ou omissões sobre tema, cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. A promovida ingressa com 

Embargos de Declaração contra a sentença proferida e alega que a 

decisão não fundamentou a existência do dano. Que nenhum dano moral é 

presumido e não restou demonstrado nos autos a ocorrência de um dano 

moral. Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de postergar 

o cumprimento do mandamento jurisdicional deferido liminarmente, motivo 

pelo qual o pleito não merece prosperar. Não há, portanto, qualquer ponto 

a ser modificado na referida decisão, visto que as questões de omissão 

apontadas pelo embargante encontram-se sanadas, já que o julgado 
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fundamentou a ocorrência de dano moral presumido gerado pela inscrição 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Cuida lembrar que o 

magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com 

segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e desde que, 

não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo 

princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos 

fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma 

detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados. Nesse 

sentido, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Desta feita, por ser tempestivo RECEBO os 

presentes embargos de declaração, porém NEGO-LHE PROVIMENTO por 

entender tratar-se de embargos meramente protelatórios. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CECILIA DELGADO DA SILVA (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: 

8010172-36.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CECILIA DELGADO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. 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. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CECILIA DELGADO DA SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a 

parte reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, 

houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 

horas aqui no município de Poconé/MT, a qual teria gerado prejuízos de 

ordem extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato realizado em 22/08/2016, 

todavia não apresentou contestação, seguindo a inteligência da súmula 11 

da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de 

demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida 

esta à configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não 

comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos morais alegados e 

do nexo etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser REVEL nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que a requerida seja revel na ação, verifico que as pretensões da 

requerente não encontra amparo. Nota-se que a parte requerente foi 

intimada a regularizar a documentação acostada a inicial, em razão da 

fatura de energia estar em nome diverso do polo ativo da presente 

demanda. (Id 8504246) A requerente juntou nova fatura, porém 

constatou-se que a UC 6563864 esta em nome de sua genitora a Sra. 

TEREZA ROSA PEREIRA DA SILVA, a qual já foi devidamente indenizada 

no processo n. 8011780-69.2016.811.0028. Em que pese a alegação da 

requerente que residia com seus pais na mesma casa, na época e que 

também é usuária dos sérvios fornecidos pela requerida e que 

experimentou todos os danos e prejuízos pelo o evento apagão. Estes 

argumentos não devem prosperar, vez que todos sofreram com o apagão, 

porém somente há direito de ser indenizado o que estabeleceu a relação 

jurídica com a empresa requerida, qual seja o titular da Unidade 

Consumidor, quem efetivamente contratou os serviços. Corroborando, 

temos no artigo 6º do Código de Processo Civil – CPC estabelece que 

ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando 

autorizado por lei, o que não é o caso. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por consequência 

extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 047/2018 – DF

O Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz Substituto da 1ª Vara e Diretor do 

Foro desta Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...

CONSIDERANDO o teor dos artigos 5º e 24 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

datada de 16.12.2016;

RESOLVE:

DESIGNAR os dias e horários infra mencionados, para realização da 

Correição Ordinária Anual, referente ao ano de 2018, nos cartórios 

extrajudiciais dos municípios desta Comarca, sendo:

I – Dia 17/09/2018 às 08h (MT) no 2º Tabelionato de Notas e Registro Civil 

de Canabrava do Norte;

II – Dia 17/09/2018 às 13h (MT) no 2° Tabelionato de Notas e Registro Civil 

de Confresa;

III – Dia 18/09/2018 às 08h (MT) no Cartório de Paz e Notas de São José do 

Xingu;

Para secretariar os trabalhos correicionais designo os servidores Maykon 

de Lima Bessa, Técnico Judiciário, Steven Couto Simom Coronado, Oficial 

de Justiça desta Comarca.

P. R. Cumpra-se, encaminhando cópia à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso e aos cartórios acima relacionados.

Porto Alegre do Norte, 11 de setembro de 2018.

Daniel de Sousa Campos Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 047/2018 – DF

O Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz Substituto da 1ª Vara e Diretor do 

Foro desta Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...

CONSIDERANDO o teor dos artigos 5º e 24 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

datada de 16.12.2016;

RESOLVE:

DESIGNAR os dias e horários infra mencionados, para realização da 

Correição Ordinária Anual, referente ao ano de 2018, nos cartórios 

extrajudiciais dos municípios desta Comarca, sendo:

I – Dia 17/09/2018 às 08h (MT) no 2º Tabelionato de Notas e Registro Civil 

de Canabrava do Norte;

II – Dia 17/09/2018 às 13h (MT) no 2° Tabelionato de Notas e Registro Civil 
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de Confresa;

III – Dia 18/09/2018 às 08h (MT) no Cartório de Paz e Notas de São José do 

Xingu;

Para secretariar os trabalhos correicionais designo os servidores Maykon 

de Lima Bessa, Técnico Judiciário, Steven Couto Simom Coronado, Oficial 

de Justiça desta Comarca.

P. R. Cumpra-se, encaminhando cópia à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso e aos cartórios acima relacionados.

Porto Alegre do Norte, 11 de setembro de 2018.

Daniel de Sousa Campos Juiz Substituto e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000854-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES ROCHA (ADVOGADO(A))

ALFREDO DE SOUZA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono a intimação da parte autora por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 1.758,30 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e 

trinta centavos), para cumprimento da carta precatória supra, a ser 

expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000734-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE DORTA (AUTOR(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar 

impugnação aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000736-11.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FILOM DIAS ARAUJO (AUTOR(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação 

aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000735-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

JOSUE QUEIROZ DE ALENCAR (AUTOR(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar 

impugnação aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-49.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

LUZIMAR SOUZA SILVA (AUTOR(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação 

aos autos

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000661-69.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BENEDITO OTAVIO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação 

aos autos

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000758-69.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JURANESIO REGINALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação 

aos autos

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000757-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA DA SILVA VANDERLEY (REQUERENTE)

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação 

aos autos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19455 Nr: 3105-73.2010.811.0059

 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: Francisca Santos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20679 Nr: 93-05.2011.811.0049

 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: Joana Alves Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho
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Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21796 Nr: 1968-22.2011.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Elias Cardoso, "Barroso"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, Ronia Maria Barros Milhomem - 

OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12177 Nr: 711-64.2008.811.0059

 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: Maria Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Cumpra-se conforme decisão de fl.253. Certifique-se a tempestividade da 

impugnação apresentada pelo INSS e, após, intime-se a parte autora para 

manifestação.

Por fim, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6223 Nr: 513-32.2005.811.0059

 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: José Gomes Rodrigues

 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 depositados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18953 Nr: 2776-61.2010.811.0059

 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: Jair Henrique de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

 Compulsados os autos, constata-se que o autor faleceu e deixou cinco 

filhos, quais sejam, Valter Teodoro de Moura, Geane Teodoro Moura, Ana 

Darc de Moura Neves, Rodrigo Lopes Moura e Mariane Rodrigues Lopes 

Moura, conforme fl.185. Contudo, o patrono do requerente requereu 

habilitação somente da viúva, Sra. Maria da Conceição Rodrigues Lopes e 

de dois filhos, Mariane e Rodrigo.

Dessa forma, determino a intimação do advogado constituído, para que, 

em 10 dias, junte os documentos pessoais de todos os herdeiros, com as 

respectivas procurações outorgadas por eles.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11268 Nr: 1600-52.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, opôs Embargos de 

Declaração da decisão proferida no dia 07.04.2017 (fls.149/150).

 Aduziu que houve contradição na referida decisão, eis que esta revogou 

a decisão anterior (que homologou os cálculos apresentados no 

cumprimento de sentença), mesmo diante da concordância do INSS quanto 

aos valores executados.

 Certificada a tempestividade na fl.151.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato.

Decido.

 Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

 Prevê o art. 1022 do NCPC: “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”

Analisando a decisão atacada, constato que assiste razão à parte 

executada, ora embargante, uma vez que apesar de na mencionada 

decisão (fl.142) constar que os valores informados nas planilhas de fls. 

125/127 diferem do valor apresentado na execução, verifica-se que da 

somatória deles obtêm-se o valor requerido em sede de execução, qual 

seja, R$ 28.809,80 (vinte e oito mil oitocentos e nove reais e oitenta 

centavos). Além disso, o executado concordou com o valor apresentado, 

conforme fl.140-v, por conseguinte, o acolhimento dos presentes 

embargos é medida que se impõe.

 ANTE O EXPOSTO, sem mais delongas, com fundamento no art. 1.022 do 

NCPC, ACOLHO integralmente os Embargos de Declaração opostos por 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, consequentemente, 

homologo os cálculos apresentados nas fls. 125/127.

Determino a expedição do competente RPV.

Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51468 Nr: 1251-05.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benival Alves da Silva, vulgo "Beni"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980-A, 

Luciano Cesar Gonzaga - OAB:PR 83.574, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Salem Pereira 

Gonçalves - OAB:OAB/MT 18220

 Despacho
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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 das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52568 Nr: 2203-81.2014.811.0059

 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: Dorival Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ramos de Lima, Maria Conceição Leite 

Luz Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aldair Carvalho - 

OAB:15122, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:OAB/MT 17.908

 Despacho

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53726 Nr: 3176-36.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Balbina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO, Moises Ferreira Junior - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73945 Nr: 5206-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IRDCC, 

PIDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Renata Cassia do Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE RODREIGUES CAÇÃO 

- OAB:41163/GO

 No tocante ao pedido de guarda provisória, verifica-se a relação de 

parentesco entre os menores Ivoney Ririk De Castro Campigotto E Paulo 

Inrik De Castro Campigotto e IVONEI JOSÉ CAMPIGOTTO, haja vista serem 

filhos e genitor. Além disso, de acordo com o estudo psicossocial 

realizado, o genitor reside em casa com condições de habitabilidade e 

higiene para o bem estar de uma família. Assim, levando-se em 

consideração os interesses dos infantes e a possibilidade de reinserção 

no convívio familiar, tenho como viável o deferimento da guarda provisória 

em favor do genitor.

Ante o exposto, DEFIRO a guarda provisória de Ivoney Ririk De Castro 

Campigotto E Paulo Inrik De Castro Campigotto, em favor de seu genitor 

IVONEI JOSÉ CAMPIGOTTO, sem prejuízo de posterior revogação.

Expeça-se termo de compromisso de guarda e guia de desligamento.

 Oficie-se ao Conselho tutelar de Confresa/MT para que realize o 

acompanhamento do caso.

Cite-se a genitora via carta precatória para, no prazo legal, apresentar 

contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 73945 Nr: 5206-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IRDCC, 

PIDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Renata Cassia do Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE RODREIGUES CAÇÃO 

- OAB:41163/GO

 Vistos.

Designo audiência concentrada para o dia 25 de novembro de 2016, a 

partir das 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 73945 Nr: 5206-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IRDCC, 

PIDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Renata Cassia do Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE RODREIGUES CAÇÃO 

- OAB:41163/GO

 Vistos.

Defiro os pedidos ministeriais.

Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000232-05.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NASCIMENTO HOFFMANN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000232-05.2018.8.11.0059. EXEQUENTE: RICARDO NASCIMENTO 

HOFFMANN EXECUTADO: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA CORDEIRO 

Despacho Conforme certidão de fl. 05, a parte executada não foi 

encontrada no endereço informado na inicial, razão pela qual determino a 

intimação da parte exequente para, no prazo de 10 dias, fornecer novo 

endereço do executado. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUTH SOUZA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000851-32.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RUTH SOUZA DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Considerando a necessidade de 

comprovação do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o reconhecimento 

de firma na declaração de residência juntada nos autos, sob pena de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 416 de 456



extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUTH SOUZA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000853-02.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RUTH SOUZA DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Considerando a necessidade de 

comprovação do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o reconhecimento 

de firma na declaração de residência juntada nos autos, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NICOLAU ZANON (REQUERENTE)

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000739-63.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALESSANDRA NICOLAU 

ZANON REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Considerando o 

teor dos fatos, nota-se que a parte autora ajuizou ação em face de Banco 

Bradesco Cartões S/A. Contudo, analisando os fatos da inicial, constam 

informações da empresa Telefônica Brasil S/A. Assim, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do NCPC, determino da requerente, por intermédio do 

advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar qual empresa figurará no polo passivo da demanda. Decorrido 

o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-40.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WEBER PEREIRA PEDROSA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000456-40.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WEBER PEREIRA PEDROSA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Considerando a necessidade de 

comprovação do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de anexar aos autos comprovante de endereço atualizado 

(caso esteja em nome de terceiro deverá comprovar o vínculo que possui 

com tal pessoa), sob pena de ser cancelada a distribuição. Decorrido o 

lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARNEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONES PEREIRA VIANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000846-10.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RAIMUNDO CARNEIRO DA 

COSTA REQUERIDO: JONES PEREIRA VIANA RAIMUNDO CARNEIRO DA 

COSTA ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de 

tutela em face de JONES PEREIRA VIANA, ambos qualificados nos autos. 

Aduziu o autor que o requerido ofereceu para o autor um motocicleta 

Honda/NXR BROS ES 150, ano/modelo 2012/2012, placa OAP 9811, 

informando que referido veículo encontrava-se devidamente quitado, livre 

de financiamentos, bem como a documentação regular até o ano de 2018 

e, para efetivar a conclusão da venda, solicitou o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Alega que pagou R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 

reais) à vista, oportunidade em que o requerido procedeu à entrega do 

bem, ficando ajustado que o valor restante seria efetuado no momento da 

transferência do veículo. No entanto, ao verificar junto ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - para efetivar a transferência, foi 

informado à existência de débitos dos anos de 2016/2017/2018, 

totalizando o valor de R$ 1.047,97 (um mil e quarenta e sete reais e 

noventa e sete centavos), decorrente de IPVA, LICENCIAMENTO E 

MULTAS. Afirma que, para não transitar de forma irregular, o requerente 

efetuou o pagamento dos débitos para posteriormente abater no valor a 

pagar para o requerido, na data agendada para a conclusão do contrato 

verbal da compra e venda. Todavia, o requerido não compareceu, sendo 

assim o requerente entrou em contato com a parte ré e ele se recusa a 

transferir o veículo ou realizar a devolução do valor recebido. Dessa 

forma, entendendo presentes os requisitos, requereu a concessão de 

liminar para que o requerido (JONES PEREIRA VIANA) efetive a 

transferência do veículo em favor do autor, até decisão final prolatada nos 

autos. É o breve relato. Decido. No que dispõe o artigo 300, do CPC/2015, 

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. No 

caso em tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, visto que 

os documentos juntados aos autos não demonstram, a princípio, a 

probabilidade do direito deduzido no sentido de que houve o pagamento 

integral do valor acordado, ou seja, não foi comprovado o pagamento do 

montante de R$ 2.800,00, como também se houve acordo de abater a 

importância paga a título de multas e atraso da documentação no valor 

final da venda, razão pela qual se revela temerário neste momento 

processual o deferimento da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, 

nos termos do art. 300 do NCPC/2015, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

tutela de urgência. Outrossim, designo audiência de conciliação para o dia 

08 de outubro de 2018, às 15h00mim (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15196 Nr: 1675-23.2009.811.0059

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALW Materias de Construção e Supermercado Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madespol Indústria e Comercio de Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT
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 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada para no 

prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15196 Nr: 1675-23.2009.811.0059

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALW Materias de Construção e Supermercado Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madespol Indústria e Comercio de Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização proposta por ALW 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SUPERMERCADO LTDA-ME em desfavor 

de MADESPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, ambos 

qualificados nos autos.

 Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação (fl. 20), 

oportunidade em que ambas as partes compareceram e não houve 

conciliação, sendo que, na sequência, pugnaram pela realização de 

audiência de instrução e julgamento (fl. 50).

Contestação às fls. 50/60.

Designada audiência de instrução e julgamento, não houve o 

comparecimento de nenhuma das partes (fl. 69).

É o relato.

Decido.

Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu 

a audiência de instrução e julgamento, mesmo sendo devidamente 

intimada, através do advogado constituído.

Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.”

Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis:

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)”

Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro 

caminho não há senão extinguir o processo sem resolução do mérito.

POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO 

o presente feito sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas necessárias.

P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15812 Nr: 2194-95.2009.811.0059

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frederico Gomide Sandoval

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT, Sebastião Ferreira Arantes - OAB:OAB/GO 12192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 É o breve relato.Decido.Compulsados os autos, extrai-se que, através da 

petição retro, o exequente requer seja declarada a nulidade do acordo 

firmado entre o exequente e o banco executado, contudo, impossível o 

deferimento do mencionado pedido, conforme a seguir será 

demonstrado.De fato, verifica-se que, após prolação da sentença, o autor, 

ora exequente, constituiu novo patrono, o qual protocolou o cumprimento 

de sentença (fls. 137/139). Entretanto, apesar de a minuta de acordo estar 

assinada pelo antigo procurador do exequente, verifica-se que já foi 

prolatada sentença homologatória de tal acordo (fl. 146), por conseguinte, 

não compete a esta instância declarar a nulidade do acordo entabulado 

entre as partes, pois houve o esgotamento da prestação jurisdicional, 

devendo a parte autora buscar a reforma na instância superior ou 

protocolar ação de cobrança contra o advogado subscritor da inicial.Posto 

isso, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido de fls. 147/166.Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos.Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUTH SOUZA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000853-02.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RUTH SOUZA DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Considerando a necessidade de 

comprovação do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o reconhecimento 

de firma na declaração de residência juntada nos autos, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUTH SOUZA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000851-32.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RUTH SOUZA DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Considerando a necessidade de 

comprovação do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o reconhecimento 

de firma na declaração de residência juntada nos autos, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARNEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONES PEREIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000846-10.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RAIMUNDO CARNEIRO DA 

COSTA REQUERIDO: JONES PEREIRA VIANA RAIMUNDO CARNEIRO DA 

COSTA ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de 
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tutela em face de JONES PEREIRA VIANA, ambos qualificados nos autos. 

Aduziu o autor que o requerido ofereceu para o autor um motocicleta 

Honda/NXR BROS ES 150, ano/modelo 2012/2012, placa OAP 9811, 

informando que referido veículo encontrava-se devidamente quitado, livre 

de financiamentos, bem como a documentação regular até o ano de 2018 

e, para efetivar a conclusão da venda, solicitou o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Alega que pagou R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 

reais) à vista, oportunidade em que o requerido procedeu à entrega do 

bem, ficando ajustado que o valor restante seria efetuado no momento da 

transferência do veículo. No entanto, ao verificar junto ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - para efetivar a transferência, foi 

informado à existência de débitos dos anos de 2016/2017/2018, 

totalizando o valor de R$ 1.047,97 (um mil e quarenta e sete reais e 

noventa e sete centavos), decorrente de IPVA, LICENCIAMENTO E 

MULTAS. Afirma que, para não transitar de forma irregular, o requerente 

efetuou o pagamento dos débitos para posteriormente abater no valor a 

pagar para o requerido, na data agendada para a conclusão do contrato 

verbal da compra e venda. Todavia, o requerido não compareceu, sendo 

assim o requerente entrou em contato com a parte ré e ele se recusa a 

transferir o veículo ou realizar a devolução do valor recebido. Dessa 

forma, entendendo presentes os requisitos, requereu a concessão de 

liminar para que o requerido (JONES PEREIRA VIANA) efetive a 

transferência do veículo em favor do autor, até decisão final prolatada nos 

autos. É o breve relato. Decido. No que dispõe o artigo 300, do CPC/2015, 

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. No 

caso em tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, visto que 

os documentos juntados aos autos não demonstram, a princípio, a 

probabilidade do direito deduzido no sentido de que houve o pagamento 

integral do valor acordado, ou seja, não foi comprovado o pagamento do 

montante de R$ 2.800,00, como também se houve acordo de abater a 

importância paga a título de multas e atraso da documentação no valor 

final da venda, razão pela qual se revela temerário neste momento 

processual o deferimento da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, 

nos termos do art. 300 do NCPC/2015, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

tutela de urgência. Outrossim, designo audiência de conciliação para o dia 

08 de outubro de 2018, às 15h00mim (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74338 Nr: 5359-09.2016.811.0059

 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: Divina Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Em razão de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

CONDENAR a ré ao pagamento R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de 

danos morais, conforme exposto na fundamentação.Os juros moratórios a 

incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados 

desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Já o 

percentual relativo aos juros dever ser de 1% ao mês (um por cento), nos 

termos do artigo 406 do Código Civil. No que tange à correção monetária, 

esta deve ser calculada segundo o índice IPCA e incidir sobre o momente 

arbitrado e desde a data da inserção do nome da autora no cadastro de 

proteção de crédito.Condeno a parte ré ao pagamento de honorários em 

favor do advogado da autora no percentual de 10% (dez por cento) do 

valor da condenação.Condeno a parte ré a pagar a autora o valor das 

despesas que tenha antecipado em decorrência da necessidade de 

promover esta demanda, o que exigirá futura demonstração inequívoca do 

pagamento da despesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50031 Nr: 39-46.2014.811.0059

 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): DETRAN / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Diante destas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, resolvendo o mérito da demanda, nos termos artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, extinguindo o processo.Sem custas e despesas 

processuais.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 Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73945 Nr: 5206-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IRDCC, 

PIDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Renata Cassia do Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE RODREIGUES CAÇÃO 

- OAB:41163/GO

 Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público.

Designo audiência de conciliação para o dia 07 de dezembro de 2018 às 

12h30min (horário oficial de Mato Grosso).

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Alto Paraíso de Goiás para 

a realização de estudo psicossocial na residência da genitora dos 

infantes.

Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51059 Nr: 908-09.2014.811.0059

 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: Alcimar Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Pelegrin, Odete Terezinha Rodrigues 

Pelegrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heloisa Miranda Silva - 

OAB:229356/SP, Jean Dornelas - OAB:155388/SP, Weiner Cruzeiro 

Assis Vilela - OAB:18.969/GO

 Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NOS 

EMBARGOS, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno o embargante ao pagamento 

de honorários em favor do advogado da parte embargada e fixo-os no 

valor correspondente a 10% do valor dado à causa.Condeno a parte 

embargante a pagar ao embargado o valor correspondente às custas e 

despesas que tiver antecipado, que poderão ser objeto de 

liquidação.Havendo trânsito em julgado, traslade-se, por cópia, esta 

sentença para os autos principais, acompanhada da respectiva certidão e 

arquivem-se os autos na condição de findo.Porto Alegre do Norte (MT), 31 

de agosto de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76666 Nr: 881-21.2017.811.0059

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Santos Gloria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaídes Alves Gloria, alcunha "Canabravinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, para providenciar a 

entrega do TERMO DE GUARDA ORIGINAL junto a esta secretaria, como já 

determinado na r. sentença de ref:56, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74338 Nr: 5359-09.2016.811.0059

 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: Divina Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Em razão de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

CONDENAR a ré ao pagamento R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de 

danos morais, conforme exposto na fundamentação.Os juros moratórios a 

incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados 

desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Já o 

percentual relativo aos juros dever ser de 1% ao mês (um por cento), nos 

termos do artigo 406 do Código Civil. No que tange à correção monetária, 

esta deve ser calculada segundo o índice IPCA e incidir sobre o momente 

arbitrado e desde a data da inserção do nome da autora no cadastro de 

proteção de crédito.Condeno a parte ré ao pagamento de honorários em 

favor do advogado da autora no percentual de 10% (dez por cento) do 

valor da condenação.Condeno a parte ré a pagar a autora o valor das 

despesas que tenha antecipado em decorrência da necessidade de 

promover esta demanda, o que exigirá futura demonstração inequívoca do 

pagamento da despesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42491 Nr: 2225-13.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro da Mota Paes Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53543 Nr: 3005-79.2014.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uelder de Brito Coutinho - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Ação Cível

Autor: Uelder de Brito Coutinho - Me

Réus: Banco Bradesco S/A.

Autos n. 3005-79.2014.811.0059 (código 53543)

Nestes autos, Uelder de Brito Coutinho - Me (AGROPEC) apresentou 

Embargos de Declaração com nulidade absoluta em desfavor de Banco 

Bradesco S/A.

O Embargante alega que houve grave erro deste Juízo ao considera-lo 

intimado para emendar a inicial, quando afirma que não foi, sem dar-se a 

oportunidade processual para apresentação de possível emenda a petição 

inicial, no qual surge não apenas o cabimento deste Embargo Declaratório, 

mas também a solicitação de sua absoluta procedência.

 Decido.

Os embargos são conhecidos porque tempestivos, mas devem ser 

rejeitados.

Cabem embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade, 

contradição e omissão. Sendo assim, podemos ver que esse embargo de 

declaração com a finalidade de nulidade absoluta não entra neste 

requisito.

O Embargante alega que não foi intimado devidamente aos autos, no 

entanto podemos verificar na folha 431 e posteriormente na folha 434 que 

o Embargante foi devidamente intimado e teve um prazo de 10 (dez) dias 

para emendar a inicial, bem como manteve-se inerte.

Sendo assim, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo a sentença prolatada.

Porto Alegre do Norte (MT), 18 de maio de 2018.

 Marcos André da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40823 Nr: 546-75.2012.811.0059

 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: Daniel Pelegrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel da Cunha Moraes, Luzdalva Teixeira 

Moraes, Adélcio Bastos, Alcimar Bastos, Maria Aparecida Alvares Bastos, 

Elaine Daiana Rosetto Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carla Pacheco Dornelas - 

OAB:179.540-E - SP, Jean Dornelas - OAB:155388/SP, Wueiner 

Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, 

resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Em razão disso, REVOGO LIMINAR CONCEDIDA, 

determinando o levantamento da indisponibilidade da área equivalente a 

605 hectares.Condeno a parte autora ao pagamento de honorários em 

favor dos advogados da parte ré e fixo-os no valor correspondente a 

10% do valor dado à causa.Condeno a parte autora ao pagamento à parte 

ré o valor correspondente às custas e despesas que tiver antecipado, 

que poderão ser objeto de liquidação.Havendo trânsito em julgado, 

traslade-se, por cópia, esta sentença para os autos principais, 

acompanhada da respectiva certidão e arquivem-se os autos na condição 

de findo.Porto Alegre do Norte (MT), 6 de setembro de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16089 Nr: 56-24.2010.811.0059

 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: Daniel Pelegrin, Odete Terezinha Rodrigues Pelegrim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pedro Beraldi, Cedenira Aparecida 

de Andrade Baraldi, Vanderlei Desidério, Marta Baraldi Desidério, Alcídio 

Bastos, Leonel da Cunha Moraes, Luzdalva Teixeira Moraes, Adélcio 

Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloisa Miranda Silva - 

OAB:229356/SP, Jean Dornelas - OAB:155388/SP, Murilo Martins 

Jacob Filho - OAB:280347/SP, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - 

OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANTE DE LUCIA FILHO - 

OAB:297130, Sérgio de Alencar Guido - OAB:106.240 - SP, Wagner 

Novas Da Costa - OAB:289.390/SP

 Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, resolvendo o mérito da demanda, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Em razão disso, 

REVOGO A LIMINAR POSSESSÓRIA.Condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários em favor do advogado da parte ré e fixo-os no 
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valor correspondente a 10% do valor dado à causa.Condeno a parte 

autora ao pagamento à parte ré o valor correspondente às custas e 

despesas que tiver antecipado, que poderão ser objeto de 

liquidação.Havendo trânsito em julgado, traslade-se, por cópia, esta 

sentença para os autos principais, acompanhada da respectiva certidão e 

arquivem-se os autos na condição de findo.Porto Alegre do Norte (MT), 6 

de setembro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14631 Nr: 876-77.2009.811.0059

 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 Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Fernandes Naves, alcunha 

"Zezinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerida para manifestação 

sobre o proseguinto de feito no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46387 Nr: 2194-56.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wanderley Sudário Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarisse Vilela da Silva, Nubia Vilela da Silva, 

LEANDRO VILELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Autos nº: 2194-56.2013.811.0059 (Código: 46387)

 Aqui se tem ação de Justificação proposta por José Wanderley Sudário 

Esteves em face de Joarisse Vilela da Silva e outros.

Às folhas 88, a parte autora requereu a devolução dos autos para que 

pudesse proceder com a ação executiva cabível.

No entanto, às folhas 96/102, requereu o cumprimento de sentença 

parcial, no que tange aos honorários advocatícios arbitrados como 

sucumbência.

Assim, defiro o pedido de entrega dos autos ao autor, mediante traslado e 

certidão nos autos, para que se possa proceder ao devido cumprimento 

de sentença pleiteado.

Intime-se o autor para providenciar o necessário, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Por conseguinte, intimem-se os executados, via DJE, para pagarem o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigne-se que, não ocorrendo o 

pagamento no referido prazo, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também de honorários advocatícios que fixo em dez por cento.

Porto Alegre do Norte (MT), 26 de setembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46387 Nr: 2194-56.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wanderley Sudário Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarisse Vilela da Silva, Nubia Vilela da Silva, 

LEANDRO VILELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Autos 2194-56-.2013.811.0059 (código 46387)

Nestes autos, a parte ré opôs Embargos de Declaração em face de 

sentença de procedência. Com isso, argumentou em seus embargos que 

haveria erro material na sentença.

Disse que o erro material consistira em o Juízo não ter observado o rito 

próprio da ação de justificação. Ademais, para a parte embargante, o erro 

material também estaria no suposto fato de o Juízo ter, apenas na fase da 

sentença, alterado o rito processual. A parte embargante acrescentou que 

o erro material estaria representado pela situação em que o Juízo abriu 

prazo para contraditório e reconheceu revelia, quando na ação de 

justificação não haveria esse rito.

Decido

Não merecem provimento os Embargos de Declaração.

Isso porque erro material não é erro de julgamento, mas de procedimento. 

O erro material é um lapso cometido pelo julgador, geralmente decorrente 

de distração ao proferir a sentença. Trata-se de erro reconhecível à 

primeira vista. Se o erro decorrer de um resultado consciente na aplicação 

de um critério acolhido pelo juiz na apreciação da causa, não haverá erro 

material.

 Os supostos vícios contidos na sentença apontados nos Embargos de 

Declaração constituem erro de julgamento e não erro material e por isso 

devem ser atacados pela via recursal própria.

Dispositivo

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração apresentados pela 

parte ré, mantendo integra a sentença do modo como foi proferida.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado, 

remetendo-se os autos ao arquivo na condição de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 10 de março de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 46387 Nr: 2194-56.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wanderley Sudário Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarisse Vilela da Silva, Nubia Vilela da Silva, 

LEANDRO VILELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor, a fim de 

declarar a existência da relação jurídica havida entre as partes conforme 

informado na petição inicial, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os réus 

nas custas processuais e honorários de sucumbência, estes últimos em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 § 

2 do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, aguarde-se em 

cartório o prazo de 30 (trinta) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento.P.R.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107321 Nr: 6726-97.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei dos Santos Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Lopes - OAB:7396-B

 Trata-se de carta precatória oriunda da Segunda Vara da Comarca de 

Rondonópolis/MT, para realização do interrogatório de VALDINEI DOS 

SANTOS TEIXEIRA.

Assim sendo, designo audiência para o dia 26 de setembro de 2018, às 

16h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da 

missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 101853 Nr: 3527-67.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Aqui se tem ação penal onde se apura a responsabilidade de ALEX 

SILVA ALMEIDA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 

sanções do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Inicialmente, registra-se que foi realizada audiência de instrução e 

julgamento no dia 13 de agosto de 2018, onde foram colhidos os 

depoimentos das testemunhas Laiza Vanessa Masson, Elaine Gimenez 

Matassa, Adrieli Rocha Tavares, Socorro Pereira Da Silva, Rafael Freitas 

Braga e Deuszelio Alves Da Conceição, além do interrogatório do réu.

 Na mesma solenidade, constatou-se a ausência da testemunha de 

acusação Adão Delgado da Silva, bem como a testemunha arrolada pela 

defesa Caio Renan Vieira Lima.

Instado, o representante ministerial desistiu da oitiva da testemunha Adão 

Delgado da Silva.

A defesa, por sua vez, disse que nada tinha a requerer.

 Diante disso, abra-se vista dos autos para alegações finais, primeiro para 

o Ministério Público, depois para a defesa.

 Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 06 de setembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 107641 Nr: 6877-63.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Silva Ernesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-A/MT, Diego Petersem Luz Ribeiro - OAB:12781/MT

 Em razão disso, concedo liberdade provisória ao custodiado, fixando-lhes 

as seguintes obrigações, sob risco de ser decretada nova prisão: a) 

comparecimento em Juízo, no prazo de 96 horas para apresentar 

comprovante de endereço atualizado e informar contato telefônico;b) 

comparecimento trimestral em Juízo, enquanto o processo estiver em 

andamento, para informar e justificar atividades; c) obrigação de 

comparecimento em todos os atos processuais, sob pena de decretação 

de nova prisão preventiva; d) proibição de ausentar-se da comarca sem 

autorização judicial;e) Pagamento de fiança no valor de R$3.000,00 (três 

mil reais).Comprovado o pagamento, expeça-se o alvará de soltura em 

favor do custodiado, se por outro motivo não estiver preso. Intime-se o 

PAULO SILVA ERNESTO para comparecimento na audiência de custódia 

designada.Ciência do Ministério Público.Cumpra-se.De Porto Alegre do 

Norte (MT), 07 de setembro de 2018.MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50675 Nr: 577-27.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Dias, alcunha "Epilepsia"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B

 Autos n. 577-27.20014.811.0059 (código 50675)

Abra-se vista a defesa para se manifestar quanto a desistências da 

testemunha de acusação.

Após, tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 107220 Nr: 6675-86.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gomes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Augusto Benez dos 

Santos - OAB:SP69127, Thiago Augusto Gomes dos Santos - 

OAB:SP193650

 Autos de nº. 6675-86.2018.811.0059 (código 107220)

Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 09 de outubro de 2018, às 12h30 horário oficial 

de Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, com as 

informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa Técnica.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 04 setembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.051/2018DF.

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz Substituto e Diretor do Foro 

da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Nomear THAYLLA KAOANY SENA, portador a do RG nº 22479910 

SSP/MT e CPF n º 046.386.961-39, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete II - PDA - CNE - VIII, lotando-a no Gabinete da Vara 

Única/Juizado Especial desta Comarca, a partir da assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

deste.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 06 de Setembro de 2018

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24442 Nr: 284-46.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 DECLINÍO DE COMPETÊNCIA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 – instaurado em desfavor do recuperando VALDEIR ALVES DE 

SOUZA, conforme guia acostada aos autos.

Entre um ato e outro, o reeducando informou que está residindo na 

circunscrição judiciária da Comarca de Tabaporã, conforme certidão de 

ref. 354.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Sabe-se que o recuperando está cumprimento a sanção penal no regime 

semiaberto, razão pela qual, a anuência do juízo destinatário é 

dispensável, nos termos do art. 1.440, §4º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial.
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Destarte, considerando que a competência em sede de Execução Penal é 

do juízo do local onde se encontra residindo o reeducando, ante a 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização, e tendo em vista a 

demonstração idônea acerca da residência do apenado, determino a 

remessa da presente guia de recolhimento à Comarca de Tabaporã/MT, na 

forma do art. 66, V, “g” da Lei nº 7.210/84.

Ademais, considerando que o Douto Causídico Dr. Nilton Flávio Ribeiro foi 

devidamente nomeado por este juízo para patrocinar os interesses do 

reeducando, sendo que realizou/desempenhou os respectivos trabalhos, 

ARBITRO/FIXO 5 (cinco) URH, conforme Tabela de Honorários da OAB/MT, 

devendo a i. Secretaria deste juízo expedir a respectiva certidão.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa técnica.

Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43211 Nr: 1960-24.2018.811.0019

 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: Andrea Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA a requerente na pessoa de sua advogada que o médico perito 

nomeado agedou o dia 08/10/2018 às 830 horas para realização da perícia 

médica na requerente no Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43470 Nr: 2109-20.2018.811.0019

 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: Cleonilde Alberto de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seus advogado que o médico perito 

nomeado agendou o dia 08/10/2018, às 9:30 horas no Hospital Municipal 

de Porto dos Gaúchos para realização da perícia na requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42540 Nr: 1570-54.2018.811.0019

 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: Joselei Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogado que o médico perito 

nomeado agendou o dia 08/10/2018, às 10:30 horas no Hospital Municipal 

de Porto dos Gaúchos a realização da perícia no requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43212 Nr: 1961-09.2018.811.0019

 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: José Aparecido Azovedi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seus advogados que o médico perito 

nomeado agendou o dia 08/10/2018, às 7:30 horas para realização da 

perícia médica com o requerente, a realizar-se no Hospital Municipal de 

Porto dos Gaúchos-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38999 Nr: 3037-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBD, CSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 (....) .Portanto, a luz do que disciplina o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, DECLINO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR 

A LIDE e, em consequência, determino a remessa dos autos ao Juízo da 

Comarca de Juara/MT, a fim de processar e julgar o presente feito, 

fazendo constar nossas homenagens.Ciência ao Ministério Público.Após, 

ARQUIVE-SE com as baixas e comunicações necessárias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de praxe. Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144119 Nr: 1386-07.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Azevedo Ltda, Cleomar Pereira 

Milhomem, Valdenir Souza Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14714 Nr: 1518-50.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Paz Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Considerando ser imprescindível a realização de prova médica 

pericial no presente feito, NOMEIO o médico perito Dr. Raony Almeida 

Barroso (CRM 9626/MT), atuante no município de Alto Boa Vista/MT, para 

realizar a perícia médica, que para o desempenho de sua função poderá 

se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo com exames e 

quaisquer peças que entender pertinentes. Tratando-se de parte 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e âmbito de jurisdição 

delegada para a Justiça Estadual (art. 109, §3.º, CF), os honorários 

correrão por conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução n.º 

305/2014 – CJF. Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos 

na Resolução n.º 305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até 

três vezes o valor da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 
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28, arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

atendendo ao grau de especialização da médica perita, à complexidade do 

exame, o zelo profissional e o lugar de sua realização. O prazo para 

conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será 

de 45 (quarenta e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das 

providencias ora encionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou 

vencidos os prazos consignados.Intime-se o perito para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. O perito deve ser advertido para responder com clareza 

e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo 

pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, 

justificando por escrito essa situação, para apreciação judicial.Intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, 

salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição inicial e contestação.O 

perito deverá informar a este Juízo e as Partes, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, a data e o local de realização da perícia (art. 474, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16738 Nr: 1504-32.2008.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 16738

Decisão

Vistos, etc.

Com o julgamento dos embargos à execução em apenso (código n.º 

45155), certificado o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia da 

sentença para estes autos principais, para imediato cumprimento.

Considerando que a execução se processará nos presentes autos, 

TRANSLADE-SE também cópia dos cálculos de fls. 16/17 dos embargos à 

execução em apenso (código 45155), homologados na r. sentença, para 

este processo, onde se processará a execução e as respectivas 

expedições necessárias até o efetivo pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 10/09/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45283 Nr: 1726-53.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tathiane da Silva Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Providencie a Serventia o translado para estes autos de cópias da 

sentença proferida em sede de embargos à execução e do cálculo do 

contador judicial (autos em apenso – código n.º 132749 – fls. 17 e 22/23).

 Em contínuo, expeçam-se requisições de pequeno valor (RPVs), 

separadamente, referentes ao valor principal em favor da parte exequente 

(R$ 3.230,06), e o relativo aos honorários sucumbenciais da causídica (R$ 

323,01), conforme memória de cálculo do contador do juízo, homologada 

na sentença que julgou improcedente os embargos à execução (código 

132749).

 Comprovado o depósito nos autos, independentemente de nova 

conclusão, expeçam-se os alvarás eletrônicos para levantamento dos 

valores.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção da execução pelo 

pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42253 Nr: 2542-69.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Moraes 

Segundo - Matriula 2139680 _ Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos, homologando o 

cálculo apresentado às fl. 31, mantendo-se íntegro o processo executivo, 

extinguindo-se o presente feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC. Condeno o embargante aos honorários advocatícios, 

no importe de 10% (dez) sobre o valor apontado na inicial que consistiria o 

excesso de execução (R$ 2.547,33), sendo isento de custas 

processuais. TRANSLADE-SE cópia da inicial e da presente sentença para 

os autos principais em apenso (código 20180), onde deverá prosseguir a 

execução. Por fim, nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de 

Processo Civil, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor – RPV, 

separadamente, no que se refere ao valor principal – parcelas atrasadas 

em favor da parte exequente (ora embargada), e o relativo aos honorários 

advocatícios sucumbenciais da causídica, observando o cálculo judicial 

acostado à fl. 31. Advirto que cumpridas as determinações supracitadas, 

os respectivos RPVs deverão ser acostados aos autos principais (código 

20180), onde tramitará a execução. Comunicado nos autos o depósito, 

expeçam-se Alvarás eletrônicos para levantamento dos valores. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. Expeça-se o necessário. Às providências. 

São Félix do Araguaia-MT, 10 de setembro de 2018.Janaína Cristina de 

Almeida Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45155 Nr: 3007-78.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:Mat. 2139191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os embargos, 

homologando o cálculo apresentado às fls. 16/17, extinguindo-se o 

presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, 

do CPC. Em sintonia com princípio da causalidade, deixo de condenar o 

embargado/exequente em honorários advocatícios sucumbenciais, haja 

vista que foi a própria negligência do embargante que deu causa a 

propositura dos presentes embargos. TRANSLADE-SE cópia da inicial e da 

presente sentença para os autos principais em apenso (código 16738), 

onde deverá prosseguir a execução. Por fim, nos termos do artigo 535, 

§3.º, II, do Código de Processo Civil, expeçam-se requisições de pequeno 

valor (RPV) separadamente, referentes ao valor principal - parcelas 

atrasadas- em favor do exequente, e ao valor dos honorários 

sucumbenciais da sua causídica, em consonância com a planilha de 

cálculo de fls. 16/17. Advirto que cumpridas as determinações 

supracitadas, os respectivos RPVs deverão ser acostados aos autos 

principais (código 16738), onde tramitará a execução. Comunicado nos 

autos o depósito, expeçam-se Alvarás eletrônicos para levantamento dos 

valores. Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. São Félix do Araguaia-MT, 10 de setembro 

de 2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42955 Nr: 203-06.2015.811.0017
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José da Costa, Hugo Barcelos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Victor Farias Castro - 

OAB:17.609, José Henrique S. Vigo - OAB:MS - 11.751

 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 de Citação/Intimação que 

será encaminhada à Comarca de São Luís de Montes Belos/GO, 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44246 Nr: 978-21.2015.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prudenfrigo Prudente Frigorífico Ltda, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

PROCESSO: AUTOS Nº. 978-21.2015.811.0017 Código: 44246 - 

Número/Ano: 0/2015

EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL

 EXECUTADO(S): PRUDENFRIGO PRUDENTE FRIGORÍFICO LTDA e 

FRIGOMAR FRIGORÍFICO LTDA

Pelo presente faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) de propriedade do(s) 

Executado(s) PRUDENFRIGO PRUDENTE FRIGORÍFICO LTDA, na seguinte 

forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 26 de setembro de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

a venda a quem mais der, exceto se o preço ofertado for vil, considerando 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 26 de setembro de 2018, a partir das 14:00 horas, 

para a venda a quem mais der, exceto se o preço ofertado for vil, 

considerando como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da 

avaliação.

LOCAL: Fórum desta Comarca, sito à Avenida Dr. José Fragelli, nº. 786, 

Centro, São Félix do Araguaia/MT e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br.

BEM(NS): Parte ideal correspondente a 1.600ha (um mil e seiscentos 

hectares), de um imóvel rural com área total de 9.427 hectares (nove mil, 

quatrocentos e vinte e sete hectares), localizado na Comarca de São Félix 

do Araguaia/MT, desmembrada de área maior, dentro dos seguintes limites 

e confrontações: O MP 1, marco de madeira de lei, está cravado junto a 

margem direita do Rio Xavante ou das vertentes na divisa das terras do 

lote B e segue divisando com as referidas terras num rumo de 90º00'E e 

uma distância de 5.500 metros até o MP 2. O MP 2, marco de madeira de 

lei, está cravado na divisa das terras do Lote B, e segue divisando com as 

referidas terras num rumo de 44º30'NE e uma distância de 10.000 metros 

até o MP 3, marco de madeira de lei, está cravado na divisa das terras do 

Lote B e segue divisando com terras devolutas num rumo de 02º28'NW e 

uma distância de 7.496 metros até o MP 4. O MP 4, marca de madeira de 

lei, está cravado na divisa das terras devolutas junto a margem do Rio 

Xavantes ou das vertentes e segue divisando com o referido rio pela sua 

margem direita água acima com vários rumos e distâncias até o MP 1, onde 

teve início este caminhamento. Imóvel matriculado sob o nº. 9.826 no 

Cartório de Registro de Imóveis do 1ª Ofício da Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT.

(RE)AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL: R$ 627.072,00 (seiscentos e vinte e 

sete mil, setenta e dois reais), em 05 de junho de 2000.

(RE)AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 2.025.034,34 (dois milhões, vinte e 

cinco mil, trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), em 27 de julho 

de 2018.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima.

DEPOSITÁRIO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, Rua Vicente Bácaro, 441, 

Vila Boscoli, Presidente Prudente/SP.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.253.052,37 (um milhão, duzentos e cinquenta e 

três mil, cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), em fevereiro de 

2011.

ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº. 97/1204674-5, em favor do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, em trâmite na 4ª Vara Federal 

Especializada em execução Fiscal de Presidente Prudente/SP; Penhora 

nos autos nº. 549/03, em favor da Fazenda do Estado de São Paulo, em 

trâmite na 3ª Vara da Comarca de Presidente Prudente/SP; 

Indisponibilidade nos autos nº. 00020503020074036112, em trâmite na 4ª 

Vara Federal de Presidente Prudente/ES. Outros eventuais constantes na 

Matrícula Imobiliária.

LEILOEIROS: Leiloeira Oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 

022; e Leiloeiro Oficial e Rural Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 29 e 

FAMATO nº. 67/2013.

COMISSÃO DO(S) LEILOEIRO(S): A comissão devida será de 5% (cinco 

por cento) sobre o lanço vencedor, e pagos pelo Arrematante. Caso reste 

suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou parcelamento, 

responderá o executado pelas despesas dos Leiloeiros, que arbitro em 

5% (cinco por cento) do valor da avaliação.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

FORMA DE PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido de 

índice de correção monetária, garantida a integralização do lance por 

hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução 

idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante 

ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o 

valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. 

Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar 

o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 

porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 

ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na 

mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 

24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do 

leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados PRUDENFRIGO 

PRUDENTE FRIGORÍFICO LTDA e FRIGOMAR FRIGORÍFICO LTDA, na 

pessoa de seu Representante Legal, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 
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art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. São Félix do Araguaia/MT, 14 de agosto de 2018. Eu, Flávio 

Souza Nogueira, Escrivão, o subscrevo e assino.

FLÁVIO SOUZA NOGUEIRA

Gestor Judiciário

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44820 Nr: 1351-52.2015.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prudenfrigo Prudente Frigorífico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

PROCESSO: AUTOS Nº. 1351-52.2015.811.0017 Código: 44820 - 

Número/Ano: 0/2015

EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL

 EXECUTADO(S): PRUDENFRIGO PRUDENTE FRIGORÍFICO LTDA e 

FRIGOMAR FRIGORÍFICO LTDA

Pelo presente faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) de propriedade do(s) 

Executado(s) PRUDENFRIGO PRUDENTE FRIGORÍFICO LTDA, na seguinte 

forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 26 de setembro de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

a venda a quem mais der, exceto se o preço ofertado for vil, considerando 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 26 de setembro de 2018, a partir das 14:00 horas, 

para a venda a quem mais der, exceto se o preço ofertado for vil, 

considerando como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da 

avaliação.

LOCAL: Fórum desta Comarca, sito à Avenida Dr. José Fragelli, nº. 786, 

Centro, São Félix do Araguaia/MT e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br.

BEM(NS): Parte ideal correspondente a 1.600ha (um mil e seiscentos 

hectares), de um imóvel rural com área total de 9.427 hectares (nove mil, 

quatrocentos e vinte e sete hectares), localizado na Comarca de São Félix 

do Araguaia/MT, desmembrada de área maior, dentro dos seguintes limites 

e confrontações: O MP 1, marco de madeira de lei, está cravado junto a 

margem direita do Rio Xavante ou das vertentes na divisa das terras do 

lote B e segue divisando com as referidas terras num rumo de 90º00'E e 

uma distância de 5.500 metros até o MP 2. O MP 2, marco de madeira de 

lei, está cravado na divisa das terras do Lote B, e segue divisando com as 

referidas terras num rumo de 44º30'NE e uma distância de 10.000 metros 

até o MP 3, marco de madeira de lei, está cravado na divisa das terras do 

Lote B e segue divisando com terras devolutas num rumo de 02º28'NW e 

uma distância de 7.496 metros até o MP 4. O MP 4, marca de madeira de 

lei, está cravado na divisa das terras devolutas junto a margem do Rio 

Xavantes ou das vertentes e segue divisando com o referido rio pela sua 

margem direita água acima com vários rumos e distâncias até o MP 1, onde 

teve início este caminhamento. Imóvel matriculado sob o nº. 9.826 no 

Cartório de Registro de Imóveis do 1ª Ofício da Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT.

(RE)AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL: R$ 627.072,00 (seiscentos e vinte e 

sete mil, setenta e dois reais), em 05 de junho de 2000.

(RE)AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 2.025.034,34 (dois milhões, vinte e 

cinco mil, trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), em 27 de julho 

de 2018.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima.

DEPOSITÁRIO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, Rua Vicente Bácaro, 441, 

Vila Boscoli, Presidente Prudente/SP.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.253.052,37 (um milhão, duzentos e cinquenta e 

três mil, cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), em fevereiro de 

2011.

ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº. 97/1204674-5, em favor do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, em trâmite na 4ª Vara Federal 

Especializada em execução Fiscal de Presidente Prudente/SP; Penhora 

nos autos nº. 549/03, em favor da Fazenda do Estado de São Paulo, em 

trâmite na 3ª Vara da Comarca de Presidente Prudente/SP; 

Indisponibilidade nos autos nº. 00020503020074036112, em trâmite na 4ª 

Vara Federal de Presidente Prudente/ES. Outros eventuais constantes na 

Matrícula Imobiliária.

LEILOEIROS: Leiloeira Oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 

022; e Leiloeiro Oficial e Rural Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 29 e 

FAMATO nº. 67/2013.

COMISSÃO DO(S) LEILOEIRO(S): A comissão devida será de 5% (cinco 

por cento) sobre o lanço vencedor, e pagos pelo Arrematante. Caso reste 

suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou parcelamento, 

responderá o executado pelas despesas dos Leiloeiros, que arbitro em 

5% (cinco por cento) do valor da avaliação.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

FORMA DE PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido de 

índice de correção monetária, garantida a integralização do lance por 

hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução 

idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante 

ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o 

valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. 

Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar 

o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 

porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 

ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na 

mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 

24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do 

leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados PRUDENFRIGO 

PRUDENTE FRIGORÍFICO LTDA e FRIGOMAR FRIGORÍFICO LTDA, na 

pessoa de seu Representante Legal, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 426 de 456



Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. São Félix do Araguaia/MT, 27 de agosto de 2018. Eu, Flávio 

Souza Nogueira, Escrivão, o subscrevo e assino.

FLÁVIO SOUZA NOGUEIRA

Gestor Judiciário

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13481 Nr: 262-72.2007.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tathiane da Silva Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A execução da sentença foi autuada e tramita em apenso (código n.º 

45283), onde houve a determinação para a expedição dos RPVs e 

respectivos Alvarás.

 Assim, com o levantamento dos valores pela parte exequente, tornem os 

autos conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134240 Nr: 958-93.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Brasilina Martins de Sousa, Benedito 

Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141091 Nr: 3127-19.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irenildes Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício. Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial.Pois bem. O 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. No tocante a prejudicial de mérito arguida pela 

Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Na hipótese, o “de cujus” faleceu em 31/05/2016, o 

benefício foi requerido em sede administrativa no dia 13/10/1016, e 

apresente demanda ajuizada em 27/10/2017, portanto, não operou-se a 

prescrição quinquenal. No mais, não havendo preliminares ou outras 

questões prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do 

artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, 

a condição de segurado especial do “de cujus” à época do óbito e a 

qualidade de dependente da autora.Considerando que houve o 

requerimento de produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2018 as 16:10 hrs 

(MT). Intime-se o advogado da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na 

audiência. O causídico deve ainda ser advertido para que proceda em 

conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20180 Nr: 1078-49.2010.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Monteiro Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 20180

Decisão

Vistos, etc.

Com o julgamento dos embargos à execução em apenso (código n.º 

42253), certificado o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia da 

sentença para estes autos principais, para imediato cumprimento.

Considerando que a execução se processará nos presentes autos, 

TRANSLADE-SE também cópia dos cálculos de fl. 31 dos embargos à 

execução em apenso (código 42253), homologados na respectiva 

sentença, para este processo, onde se processará a execução e as 

respectivas expedições necessárias até o efetivo pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 10/09/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12783 Nr: 1615-84.2006.811.0017

 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: De Cujus Antonia Alves Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 Vistos, etc.

 Comunicado o falecimento da parte autora foi requerido a habilitação dos 

herdeiros (fls. 177/207).

Observando o pedido de habilitação, o INSS foi intimado mediante carga 

dos autos, para se pronunciar a respeito, nos termos dos artigos 688 e 

690 do CPC (fl. 208). Contudo, a autarquia requerida manteve-se silente 

(fl. 208verso).

 Pois bem. Nos processos previdenciários onde se pleiteia aposentadoria 
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por idade de trabalhador rural, sobrevindo no curso do processo o 

falecimento da parte autora, podem os herdeiros, comprovado o óbito pela 

certidão de registro respectivo, serem habilitados como substituto 

processual, nos termos do artigo 110 do CPC.

 Assim, nos termos dos artigos 689 e 691 do CPC, DEFIRO o pedido de 

habilitação aduzido pelo cônjuge e herdeiros às fls. 177/207, para 

determinar a substituição do autor.

 Encaminhem-se os autos à distribuição, a fim de que substitua o polo ativo 

da ação pelo cônjuge e sucessores do “de cujus”, declinados às fls. 

177/178.

Lado outro, considerando o grande lapso temporal transcorrido desde que 

requerido o cumprimento da sentença (fls. 160/162), intime-se a parte 

exequente para que apresente memória de cálculo atualizada.

 Atendida a providência pela parte exequente, independentemente de nova 

conclusão, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132749 Nr: 2363-04.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tathiane da Silva Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Neri - OAB:8740-A/MT

 Vistos, etc.

 Considerando que a execução da sentença tramita no processo em 

apenso (código n.º 45283), translade-se cópia da r. sentença dos 

embargos à execução para àqueles autos.

 Em contínuo, certifique a Serventia o trânsito em julgado da sentença às 

fls. 22/23.

 Após, DESAPENSE-SE os presentes autos e remeta-o ao ARQUIVO com 

as baixas e notações necessárias.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16875 Nr: 1638-59.2008.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Araújo Diniz, Maria da Cruz Silva Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Oliveira 

Mendes - OAB:5034-PA

 Ante o exposto, com fundamento no inciso V do art. 386 do Código de 

Processo Penal, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal e, por 

conseguinte, absolvo os réus GILSON ARAÚJO DINIZ e MARIA DA CRUZ 

SILVA DINIZ da acusação da prática do crime previsto no art. 217-A, na 

forma do art. 71, ambos do Código Penal.Considerando a absolvição dos 

denunciados, revogo as prisões preventivas, anteriormente decretadas 

em face de GILSON ARAÚJO DINIZ e MARIA DA CRUZ SILVA 

DINIZ.Determino a imediata expedição dos contramandados, bem como a 

baixa dos mandados de prisões outrora expedidos no Banco Nacional de 

Mandados de prisão (BNMP).Atente-se o zeloso gestor às seguintes 

providências, conforme preceitua CNGC:Art. 974 – Caberá ao Gestor 

Judiciário providenciar junto ao Cartório Distribuidor, se houver, ao Instituto 

de Identificação do Estado, bem como ao correspondente no âmbito 

federal, e à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, as seguintes 

comunicações:IV) trânsito em julgado da decisão da extinção da 

punibilidade, da condenação ou da absolvição;Art. 1.387 – Na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato.Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, –

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39900 Nr: 599-17.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícera Lopes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - OAB:Mat:. 1873226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 Vistos, etc.

 Considerando que o procurador da parte autora/exequente possui 

poderes especiais para receber e dar quitação (procuração – fl. 16 – 

autos principais em apenso – código 17689), expeça-se Alvará eletrônico, 

atentando-se a conta bancária informada à fl. 39 para a transferência do 

valor principal e dos honorários sucumbenciais.

 Após, tornem os autos conclusos para remessa ao arquivo, bem como 

para prolação de decisão de extinção pelo pagamento nos autos principais 

em apenso (código 17689).

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133267 Nr: 303-24.2016.811.0017

 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: Cleide Aparecida Pereira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Thais Soares Azevedo - OAB:24163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a conceder o salário 

maternidade à requerente Cleide Aparecida Pereira Reis, em prestação 

única, as 04 (quatro) parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade, 

cada uma no valor mensal de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do 

parto (05/09/2012), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do 

vencimento de cada parcela, e juros de mora segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009). Por conseguinte, 

extingo o processo com exame do mérito, nos termos do artigo 478, I, do 

Código de Processo Civil. ISENTA a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbências, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos da 

Súmula 111 do STJ e tendo em vista o disposto no artigo 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil.Não havendo recurso voluntário, posto que o 

valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) 

salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau 

de jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17689 Nr: 576-47.2009.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera Lopes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em que pese a execução da sentença devesse tramitar nos presentes 

autos, os respectivos RPVs e comprovantes do depósito dos valores 

foram juntados nos embargos à execução em apenso (código 39900). 

Quanto a isso, não há prejuízo.

 No mais, considerando que o procurador da parte autora/exequente 

possui poderes especiais para receber e dar quitação (procuração à fl. 

16), nos autos dos embargos à execução em apenso (código 39900) foi 

determinada a expedição de Alvará eletrônico, atentando-se a conta 

bancária informada à fl. 91 (fl. 39 daqueles autos) para a transferência do 

valor principal e dos honorários sucumbenciais.

 Após, o levantamento/transferência dos valores, tornem os autos 

conclusos para extinção pelo pagamento, nos termos do artigo 924, II, do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145191 Nr: 3557-68.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Stefania Santos Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Marinho Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 Certifico o decurso de prazo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 134959 Nr: 1444-78.2016.811.0017

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleomenes Junior Dias Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Soares Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificado o direito líquido e certo e, com fundamento no 

artigo 1º e seguintes da Lei 12.016/2009, JULGO PROCEDENTE e 

CONCEDO A SEGURANÇA AO IMPETRANTE, para o fim de determinar, de 

modo definitivo, que o impetrado efetue o pagamento dos vencimentos 

integrais dos meses não pagos, referente ao tempo de 

desincompatibilização da eleição/2016 e, em consequência, torno definitiva 

a liminar concedida às fls. 23/26. Expeça-se incontinenti o necessário para 

o cumprimento da presente sentença.Não obstante a Constituição Federal 

preveja a gratuidade apenas das ações de habeas corpus e habeas data 

de modo expresso (art. 5º, LXXVII), a Constituição do Estado de Mato 

Grosso acrescenta a figura do mandado de segurança, nos seguintes 

termos: “Art. 10. (...) XXII – a gratuidade das ações de habeas-corpus, 

habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos 

necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;” (grifei).Assim, 

deixo de emitir juízo condenatório quanto às custas e despesas 

processuais. De igual norte, deixo de emitir juízo de condenação no que 

tange aos honorários advocatícios, com fulcro nas Súmulas 512 e 105, 

respectivamente, do STF e do STJ.Sentença sujeita ao reexame 

necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 

certifiquem-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário.Às providências. São Félix do Araguaia - MT, 23 de janeiro de 

2017. Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 36342 Nr: 263-47.2013.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Manoel Messias dos Santos, GRdS, GRdS, IRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Ribeiro da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do todo exposto, com fundamento no art. 33, § 1º, do ECA, julgo 

procedente o pedido, outorgando ao senhor Manoel Messias dos Santos, 

a guarda dos menores, Gisele Ribeiro dos Santos, Gislayne Ribeiro dos 

Santos e Iury Ribeiro dos Santos, com os efeitos daí decorrentes.Colha-se 

o compromisso consoante o disposto no artigo 32 da Lei 8.069/90. 

Lavre-se o termo.Oficie-se o INSS, para liberar os valores suspensos de 

abril de 2012 à março de 2014, referentes ao benefício nº 134.266.075-4, 

que tem como responsável o Senhor Manoel Messias dos Santos, genitor 

da beneficiada Gisele Ribeiro dos Santos.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente observando as anotações de estilo.Sem custas, 

nem honorár ios.Cumpra-se,  real izando e expedindo o 

necessário.Notifique-se o Ministério Público.Às providencias.São Félix do 

Araguaia – MT, 19 de julho de 2017.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59711 Nr: 132-81.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA BALTAZAR RIBEIRO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder a aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 

um salário mínimo, bem como décimo terceiro salário, EXTINGUINDO o feito 

com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).Para a data de início do 

benefício fixo a data desde a data do indeferimento administrativo, qual 

seja, 21 de julho de 2016, conforme documento juntado com a inicial. Por 

força do artigo 1.288 da CNGJ declaro:I-JACIRA BALTAZAR RIBEIRO DE 

ARRUDA;II-Benefício previdenciário aposentadoria rural por idade; III- Valor 

do salário mínimo; IV- 21 de julho de 2016;V-Salário mínimo;VI-21 de julho 

de 2016;Quanto às prestações eventualmente vencidas desde então, 

serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir de cada mês de referência, após a data da 

citação, considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação 

do STJ (Lei Federal n.º 6.899/1981, Súmulas n.º 43 e n.º 148 do STJ, art. 

406 do Código Civil c/c o art. 161 do Código Tributário Nacional).Contudo, a 

partir de 29 de junho de 2009, os valores em atraso deverão ser 

atualizados em conformidade com os preceitos da Lei Federal n.º 

11.960/2009. 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 trinta dias. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá – MT, com endereço à Av. Getúlio 

Vargas, n.º 533, sétimo andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá – MT, para 

que implante o benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora. ... 

Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se 

com urgência.Porto Esperidião-MT, 31 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63646 Nr: 900-70.2018.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 429 de 456



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 900-70.2018.811.0098

Código: 63646

Vistos.

Defiro o prazo de 05 (cinco) dias, requeridos em audiência para que o 

patrono da autora manifeste-se quanto ao endereço da parte requerida.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54463 Nr: 911-41.2014.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alarico de Oliveira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 911-41.2014.811.0098

Código: 54463

Vistos.

Considerando a apresentação das primeiras declarações, conforme 

decisão de fls. 13/14, e ratificado pelo Ministério Público às fls. 82 e 101, 

CITEM-SE/INTIMEM-SE para os termos do inventário e partilha, o cônjuge, 

os herdeiros, os legatários, as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e 

Municipal).

 Não havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância da Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (CPC, art. 633), lavre-se o termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se a inventariante para 

prestá-las.

Defiro o pedido quanto a expedição de alvará para levantamento de 

valores, consistentes em:

 R$ 2.000,00 (dois mil reais) destinados ao custeio do exame de DNA, 

processo 1132-19.2017.811.0098, código 61353 (fl.105);

 R$ 53.849,24 (cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e nove reais e 

vinte e quatro centavos) conforme fls. 102/104;

Consigno que a inventariante deverá prestar contas nos autos no prazo 

de 30 (trinta) dias após a liberação dos valores, mediante juntada dos 

respectivos comprovantes de pagamentos, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência, sem prejuízo da aplicação de multa.

Determino a expedição de oficio ao SICREDI Noroeste-Acre, para prestar 

as informações no prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido à fl. 99, 

fazendo-se constar advertência quanto ao dever de cumprimento das 

decisões judiciais, sob pena de incorrer em crime de desobediência, sem 

prejuízo da multa cominatória, a qual fixo no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia, limitada a quinze dias, em caso de 

descumprimento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião MT, 31 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53271 Nr: 1328-28.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM, JdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1328-28.2013.811.0098

Código: 53271

Vistos.

Defiro o prazo de 05 (cinco) dias, requeridos em audiência para que o 

patrono da autora manifeste-se quanto ao seu endereço.

Certifique-se quanto a citação da Requerida, conforme exposto em fl. 111.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50246 Nr: 74-54.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romão Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 74-54.2012.811.0098

Código: 50246

Vistos.

Cumpra-se conforme Acordão e decisão de fls. 121/124, procedendo-se a 

implantação/restabelecimento do auxílio-doença em favor do Requerente, 

haja vista a manifestação da parte autora em petição de fl. 131.

Expeça-se oficio ao Requerido (INSS) para o devido cumprimento 

(implantação) conforme determinação do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, sob pena de desobediência e imposição de multa 

cominatória.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63305 Nr: 683-27.2018.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 683-27.2018.811.0098

Código nº. 63305

Vistos.

Considerando que a audiência de conciliação resultou inexitosa (fl.39) 

aguarde-se o decurso do prazo para apresentação da contestação.

Tendo em vista os atos já praticados em audiência, ARBITRO em 01 (uma) 

URH, os honorários advocatícios em favor da ilustre advogado Dr. 

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA, bem como os honorários 

advocatícios da parte requerida ao o Dr. JORGE ANTÔNIO GONÇALVES 

JUNIOR no valor de 01 (uma) URH conforme tabela da OAB/MT, 

expedindo-se o respectivo alvará.

Diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca NOMEIO o douto 

advogado, Dr. ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA, OABMT 22102, 

militante neste município com endereço na Av. 13 de maio, 653, Centro – 

Porto Esperidião MT, CEP 78.240-000, para patrocinar os interesses do 

Requerente nestes autos, , cujos honorários serão fixados conforme 

referência na tabela XI da Ordem dos Advogados do Brasil, considerando 

a presente decisão.

NOMEIO o douto advogado Dr. JORGE ANTONIO GONÇALVES JUNIOR, 

OAB/MT 24346, militante nesta Comarca, com endereço profissional na 

Rua Marechal Rondon, 403, Centro, Porto Esperidião-MT, CEP 78.240-000, 

nos interesses do Requerido, cujos honorários serão fixados conforme 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 430 de 456



referência na tabela XI da Ordem dos Advogados do Brasil, considerando 

a presente decisão.

 Defiro estudo psicossocial para as partes.

De acordo com a informação do novo endereço da parte autora, atente-se 

a secretaria para as futuras intimações.

Intimem-se os ilustres causídicos das nomeações e para se 

manifestarem-se nos autos no prazo de 15(quinze) dias.

Após concluso para possível designação de nova audiência de 

conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 04 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51676 Nr: 1173-59.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1173-59.2012.811.0098

Código: 51676

Vistos.

Considerando a petição de fls. 79, na qual é requerida a fixação dos 

honorários advocatícios, tendo em vista a nomeação de fl. 12, arbitro os 

respectivos honorários no equivalente a 05 (cinco) URH, com referência à 

tabela XI da OAB/MT, em favor do douto advogado Dr. OTAVIO SIMPLÍCIO 

KUHN, OAB/MT 14238, expedindo-se a respectiva certidão de crédito em 

favor do causídico.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 10 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61062 Nr: 943-41.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rones da Silva Ribeiro, Silvano Santana da 

Silva, Sebastião Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Jorge Antonio Gonçalves Junior - OAB:24346-O, 

Kleber de Souza Silva - OAB:8002, Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 .De outro turno, extrai-se dos andamentos processuais do sítio eletrônico 

do e. TJMT que fora determinada a instauração do incidente no dia 

21/08/2018, ou seja, há 20 (vinte) dias. Nesse sentido, é sabido que há 

prazo legal para a conclusão do exame, qual seja 45 (quarenta e cinco) 

dias, conforme previsão do §1º, do art. 150 do Código de Processo Penal. 

Anote-se que a lei permite prorrogação do prazo para o fim do incidente 

de insanidade mental, e ainda, frequentemente os prazos deixam de ser 

cumpridos por motivos de demanda.Sabe-se que o réu encontra-se preso 

por este processo, e que tal suspensão, por questões já indeferidas 

nestes autos, não deve prosperar. É visível que o acatamento do pedido 

da defesa, neste momento, causaria flagrante violação ao princípio da 

duração razoável do processo, e inclusive, o réu estaria sendo mantido 

preso, por prazo indeterminado, sem motivos reconhecidos pelo juiz da 

causa.Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 457/458.CUMPRA-SE 

O REMANESCENTE DA DECISÃO DE FLS. 433/440, COM URGÊNCIA. Porto 

Esperidião/MT, 10 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51040 Nr: 543-03.2012.811.0098

 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: Maria Antonia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Martins Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arinan Camilo Alencastro 

Veiga - OAB:23522, Frederico de Castro Martins - OAB:25728

 Diante do exposto, declaro incompetente este Juízo e por consequência 

DECLINO da competência para o processamento dos presentes autos, 

pelo que os mesmos deverão ser imediatamente remetidos à Comarca de 

Goiânia-GO, com nossas homenagens.Procedam-se as devidas 

anotações e baixas.Custas processuais, caso existentes, a expensas do 

Autor.Sem honorários advocatícios.Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 03 de setembro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63617 Nr: 879-94.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosely Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA REZENDE SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação acordada 

entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil.Considerando a omissão no contrato/acordo, tendo em vista o 

princípio da causalidade, condeno a parte requerida a eventuais custas 

finais, sendo que cada parte arcará com os honorários de seus 

respectivos causídicos.Sem custas, considerando a gratuidade deferida 

(fls. 11)Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 04 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61216 Nr: 1047-33.2017.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1047-33.2017.811.0039

Código nº. 61216

Vistos.

Trata-se de Ação de Divorcio Litigioso c/c Reconhecimento de União 

Estável c/c Regulamentação de Guarda, Visitas e Alimentos c/c Alimentos 

Provisórios ajuizada por FABIANA DIAS DE OLIVEIRA SILVA em face de 

EDSON REIS DA SILVA todos qualificados nos autos.

As partes manifestaram-se nas fls. 48/52, esclarecendo que não possui 

mais interesse em prosseguir com o feito, tendo em vista que houve a 

reconciliação conjulgal conforme (fls. 53/54) pugnando a não homoloaçao 

de fls. 45.

O Ministério Público se mostrou favorável ao pleito de fls. 48/52 conforme 

decisão de fls. 56/57.

Portanto, nada mais havendo a ser discutido nestes autos, tendo em vista 

a reconciliação das partes sem interesse processual, face à perda do 

objeto da presente ação, a extinção é medida escorreita.

 Tendo em vista os atos e nomeações , FIXO os honorários advocatícios, 

em favor do Dr. ANDERSON ROGÉRIO GRAHL, OAB/MT 10.565, no valor 

equivalente a 01 (uma) URH, pelo ato da audiência, bem como, ao Dr. 
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ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA, OABMT 22102, no montante de 

04 (quatro) URH, pela nomeação, tomando em conta o tempo, a natureza 

da causa e do trabalho desempenhado nos autos, em referência ao item 

5.1 da tabela XI da Ordem dos Advogados do Brasil.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor dos 

doutos causídicos, contendo o valor atualizado dos honorários que lhe 

são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, 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.

Sem custas, conforme deferimento de justiça gratuita (fls. 35.)

Transitada em julgado, e satisfeitas as custas processuais, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias.

P. R. I. C.

Porto Esperidião-MT, 04 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64174 Nr: 1193-40.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Castilho Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane dos Santos Faria, ANTÔNIO FARIA DE 

AZUMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, MARCIO ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Portanto, tendo em vista a ausência de elementos suficientes que 

permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, para que comprove o recolhimento das custas de 

distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento nº 

82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 

04 de setembro de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62060 Nr: 1524-56.2017.811.0098

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

 VARA ÚNICA

ATA DE AUDIÊNCIA

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 05 de setembro de 2018, às 14horas.

Autos n°: 62060

DELIBERAÇÃO: Em seguida a MM. Juíza proferiu o seguinte:

 Encerrada a instrução processual, abra-se vista dos autos as partes, 

para que apresentem memorias finais, obedecendo-se a ordem e os 

prazos.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50981 Nr: 485-97.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333

 Autos: 485-97.2012.811.0098

Código: 50981

Vistos.

 Tendo em vista a decisão de fl. 81/81v, notifiquem-se as partes para 

manifestarem quanto ao laudo realizado e juntado às fls. 113-115, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 05 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30957 Nr: 459-36.2011.811.0098

 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): Cleberson de Souza Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Encerrada a instrução processual, abra-se vista dos autos as partes, 

para que apresentem memorias finais, obedecendo-se a ordem e os 

prazos.

Cumpra-se.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50615 Nr: 3007-38.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Terezinha de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

 VARA ÚNICA

ATA DE AUDIÊNCIA

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 05 de setembro de 2018, às 14horas.

Autos n°: 50615

Tendo em vista a manifestação da requerente na presente solenidade 

através de seu advogado, e ainda a ausência injustificada de 

representante do INSS.

Mantenho os autos em gabinete para prolatação da sentença.

Cumpra-se.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64231 Nr: 1222-90.2018.811.0098

 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: MTB, RHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-A, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1222-90.2018.811.0098

Código: 64231

Vistos.

Inicialmente, verifica-se preenchido os requisitos legais, logo, recebo a 

inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do CPC e da Lei nº 1.060/50, no que couber, 

permitindo o exercício do direito constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Carta Magna.

Conforme a manifestação de interesse das partes em petição inicial 

trata-se de Ação de divórcio consensual, em obediência ao art. 698 do 

CPC, antes da apreciação do acordo, necessário o parecer Ministerial.

Assim, notifique-se o Ministério Público a manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, concluso para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 06 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62049 Nr: 3471-68.2018.811.0080

 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: JOÃO BATISTA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. 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.

Postergo a apreciação de eventuais pedidos liminares para após a 

apresentação da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da 

outra parte.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44300 Nr: 2740-43.2016.811.0080

 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): DOMIN MUNCHEN E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, tendo em 

vista que os advogados indicados na petição inicial não estavam 

cadastrados e não constam nas publicações de expediente de nº 9973 e 

10191, impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para 

efetuar o pagamento da diligência, mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do mandado de 

Citação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30929 Nr: 946-26.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL GNOATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimação da parte Requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, 

para que informe os dados do Agravo de Instrumento interposto, vez que 

não localizado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58661 Nr: 2100-69.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FERREZ PEREIRA, Marcos Lopes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANISSE MONTEIRO CAMPOS 

- OAB:21827/O

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Trata-se ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Marcos Lopes dos 

Santos e de Valdeir Ferrez Pereira, ambos já qualificados, pela suposta 

prática da conduta tipificada no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

 Compulsando os autos, verifico que desde o dia 13 DE MAIO DE 2018 os 

acusados ainda não recolheram as fianças arbitradas por este Juízo, o 

que já demonstra PRIMO ICTU OCULI a impossibilidade de pagamento.

In casu, existe manifesta ilegalidade, pois o não pagamento da fiança 

arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia.

Diante do exposto, defiro o pedido proposto pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA aos 

acusados Marcos Lopes dos Santos e Valdeir Ferrez Pereira, 

fixando-lhes a obrigação de manter este Juízo informado acerca de seus 

endereços e paradeiros.

 De outra banda, DEIXO DE DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE 

SOLTURA, considerando-se que os acusados estão presos por outros 

processos, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo.

 Ademais, expeça-se carta precatória de intimação dos acusados para 

comparecimento à solenidade designada para o próximo dia 17/09/2018.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso.

Intime-se a defesa dos acusados.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60305 Nr: 2794-38.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idelfonso Gouveia de Carvalho 

Netto - OAB:14681/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, tendo em 

vista que o(s) advogado(s) indicado(s) na petição inicial não estava(m) 

cadastrado(s) e não consta(m) na publicação de expediente de nº 10305, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o 

pagamento da diligência, mediante emissão de guia, disponível no sítio 

eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de 

guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do mandado de 

Busca e Apreensão e Citação (dois atos). Informo ainda aos advogados, 

que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo 

eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser 

resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da 

Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se 

trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15051 Nr: 1018-52.2008.811.0080

 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: EGIDIO SELFREDO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, na pessoa 

de seu advogado para que se manifeste acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52111 Nr: 3622-68.2017.811.0080

 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: Florencio de Jesus

 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.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada (REF 31) e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Custas pela parte autora, observada a gratuidade. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46638 Nr: 955-12.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Santos de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 30 

de novembro de 2018, às 17h45 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado 

após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49065 Nr: 2125-19.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO BORGES GLORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 30 

de novembro de 2018, às 16h30 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado 

após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36848 Nr: 370-31.2015.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55773 Nr: 1395-74.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MARIA AUGUSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42295 Nr: 1001-38.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA PENHA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38354 Nr: 1058-90.2015.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE OLIVEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 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 reiterar 

INTIMAÇÃO do patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o 

deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 537,00 

(quinhentos e trinta e sete reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o 

art. 1.207 da CNGC/MT, para que ele cumpra o Mandado Monitório de 

Pagamento, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no 

l i n k  G u i a s  o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45197 Nr: 82-15.2017.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO PEREIRA DE AMORIM ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão dos autos, pelo prazo requerido.

Após o transcurso do prazo da suspensão dos autos, INTIME-SE a parte 

autora para se manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo por abandono.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52406 Nr: 3657-31.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de FRANCISCO SIMÕES DE MELO, ODIMILSON 

FRANCISCO SIMOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SÉRGIO SIMÕES FILHO, FRANCISCO 

SIMÕES DE MELLO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO SILVEIRA NETO - 

OAB:OAB/SP 92.161
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miron Coelho Vilela - 

OAB:MS 3735

 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 JOÃO SILVEIRA NETO, providencie o 

deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça para que ele cumpra o 

Mandado de intimação, 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.: 41112 Nr: 546-73.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREONICE PEREIRA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59366 Nr: 2889-71.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER MARTINE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 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.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59340 Nr: 2878-42.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBL, JRCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51818 Nr: 3389-74.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50599 Nr: 2828-50.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA ROCHA SOUSA ALVES ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42206 Nr: 960-71.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Lelles Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por se tratar, todavia, 

de parte beneficiária da gratuidade de justiça, resta suspensa a execução 

destes valores, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55576 Nr: 1316-95.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ALVES FERREIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41070 Nr: 531-07.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DOBRE MARTINS, JAIME DOBRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente a 

se manifestar acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, juntada em 

02/04/2018, Ref: 30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40418 Nr: 288-63.2016.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Hercolis Martins, LUCIRIA FERNANDES DE 

REZENDE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir José Gênova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS BENTO DE RESENDE - 

OAB:11828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.
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Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44945 Nr: 80-08.2015.811.0017

 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: Nataliana de Sousa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:MT11.860-A, Kenia Wanderley Branco - OAB:/mt 11.859-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, observada a gratuidade de justiça.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30054 Nr: 1389-14.2011.811.0079

 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 RIBEIRÃO CASCALHEIRA, Espólio de 

Adário Carneiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adson de Sousa, FRANCISCO DE ASSIS 

DOS SANTOS, Daniel Correa Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A, ROMES DA MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLA MILENE 

PEREIRA SILVA, para devolução dos autos nº 1389-14.2011.811.0079, 

Protocolo 30054, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32963 Nr: 1417-11.2013.811.0079

 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: AMILCAR TOBIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Alves de Carvalho, Espólio de Adário 

Carneiro Filho, Maria Dantas Carneiro, Wilson da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Rodrigues Coqueiro 

- OAB:13265, FERNANDO TAMBANI RODRIGUES - OAB:53.951/PR, 

MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - OAB:11116/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYARA ANDRÉA 

PÉU DA SILVA, para devolução dos autos nº 1417-11.2013.811.0079, 

Protocolo 32963, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15530 Nr: 238-18.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adário Carneiro Filho, Maria Dantas 

Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Rodrigues Coqueiro - 

OAB:13265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - 

OAB:11116/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYARA ANDRÉA 

PÉU DA SILVA, para devolução dos autos nº 238-18.2008.811.0079, 

Protocolo 15530, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 53/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que servidora Terezinha de Jesus Moura, solicitou 

usufruto de 60(sessenta) dias de licença-prêmio, referente ao quinquênio 

2006/2011. RESOLVE : 1. CONCEDER a servidora TEREZINHA DE JESUS 

MOURA, Auxiliar Judiciário, matricula 8871, usufruto de 60(sessenta) dias 

de Licença-prêmio referente ao quinquênio 09/01/2006 a 09/01/2011, a 

partir de 13 de setembro de 2018. 2. Cumpra-se, remetendo cópia a 

Egrégia Corregedoria de Justiça e ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

Rio Branco/MT, 10 de setembro de 2018. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12829 Nr: 669-65.2010.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuino Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JESUINO VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

00975728105, Rg: 0.456.553-3, Filiação: Ovido Vieira da Silva e Maria 

Madalena de Jesus, data de nascimento: 29/07/1934, brasileiro(a), natural 

de Quirinopolis-GO, convivente, aposentado.. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para comparecer perante este Juízo, para 

particiar da Sessão de Julgamento designada para o dia 13/11/2018, às 

08:00 horas, sito no endereço ao final indicado

Despacho/Decisão: Processo nº 613-03.2008.811.0052 – Código 

12829.Vistos etc.,Analisando os autos, observo que as partes já se 

manifestaram na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, arrolando 

testemunhas em número legalmente previsto.Desta forma, com 

fundamento no artigo 423, II do Código de Processo Penal, elaboro relatório 

do processo para o regular prosseguimento do feito.É O RELATÓRIO.O 

Ministério Público ofertou denúncia contra JESUINO VIEIRA DA SILVA, 

como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inc. II, 

ambos do Código Penal.Recebida a denúncia em 18 de novembro de 2010 

(fls. 60), o réu foi citado pessoalmente (fls. 70) e apresentou resposta à 

acusação (fls. 71). Designada audiência de instrução e julgamento, nos 

termos do art. 410 do CPP, foram ouvidas testemunhas (fls. 83/90). Em 
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face de sua ausência injustificada, foi aplicado o disposto no art. 367 do 

CPP ao réu, não se realizando seu interrogatório (fls. 86).Encerrada a 

instrução probatória, foram apresentadas alegações finais pelo Ministério 

Público e pela defesa por memoriais (fls. 92/97 e 98/103). A acusação 

requereu a pronúncia do denunciado, enquanto a defesa pugnou pela 

impronúncia.Em 25 de junho de 2013 o denunciado foi pronunciado (fls. 

104/108/v), por estar presente a materialidade do delito e indícios 

suficientes de autoria.Por se encontrar em lugar incerto e não sabido, o 

denunciado foi intimado da pronúncia por edital (fls. 121 e 123) conforme 

art. 420, parágrafo único, do CPP.Foi interposto recurso em sentido estrito 

pela defesa às fls. 132 e apresentada as razões às fls. 133/137. O 

Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 144/149.Este juízo 

concluiu pela não modificação da sentença de pronúncia e remeteu os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 151).O recurso foi conhecido e 

desprovido à unanimidade (fls. 172/176).Atendendo ao disposto no art. 

422 do CPP, o Ministério Público e a defesa, arrolaram as testemunhas a 

serem ouvidas em plenário (fls. 245/246 e 247).A acusação arrolou as 

seguintes testemunhas, em caráter de imprescindibilidade:1) RELINDE 

ARRUDA TOLEDO: Investigador da Polícia Civil, domiciliado na rua Angola, 

q. 06, casa 12, Residencial Santa Efigênia, em Cáceres/MT.2) ROZELIA 

GOMES DA SILVA: domiciliada na rua São Benedito, casa 01, q. 3, Cohab 

santa Terezinha ou rua Pará, s/n, bairro Vila Maria, ambos endereços na 

cidade de Rio Branco/MT.3) EDILSON LUCAS CANDIDO: domiciliado na rua 

Amazonas, nº 13, bairro Vila Maria, na cidade deRio Branco/MT.A defesa 

arrolou as mesmas testemunhas que o Ministério Público e as seguintes, 

em caráter de imprescindibilidade: 1) MARECHAL BERNARDO: domiciliado 

na rua Pedro Inocêncio de Araújo, s/n, bairro Cidade Alta, na cidade de Rio 

Branco/MT.2) CLAUDINEI GONÇALVES: domiciliado na rua Sergipe esquina 

com a rua Operários, s/n, Vila Maria, na cidade de Rio Branco/MT.3) JOSÉ 

RAIMUNDO FORTUNATO DA CRUZ: domiciliado na rua Sergipe esquina 

com a rua Operários, s/n, Vila Maria, na cidade de Rio Branco/MT.4) 

MOISÉS MARTINS: domiciliado na rua Rio Grande do Sul, s/n, bairro Vila 

Maria em Rio Branco/MT.4) EMÍLIO BERNARDO: domiciliado na rua Rio 

Grande do Sul, s/n, bairro Vila Maria em Rio Branco/MT.DELIBERAÇÕES 

Considerando o disposto no art. 453 do CPP, DESIGNO a sessão do 

Tribunal do Júri para o DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 08H00MIN 

(MT).1.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas, fazendo constar do 

mandado a data, horário e local da Sessão Plenária. 2.EXPEÇAM-SE 

CARTAS PRECATÓRIAS para intimação dos residentes fora da Comarca e 

desde já consigno que tais testemunhas não são obrigadas a comparecer 

em Plenário, e caso as testemunhas não sejam encontradas para 

realização do júri, não será a sessão redesignada, e serão exibidos os 

vídeos dos depoimentos por elas prestados na fase de instrução.3.A 

exibição de depoimentos prestados pelas testemunhas, ouvidas em fase 

instrutória, que não forem localizadas para depor em sessão plenária 

encontra respaldo no art. 473, §3º do CPP e não está elencada entre os 

impeditivos do art. 478 do CPP.4.CERTIFIQUEM-SE os antecedentes 

criminais atualizados do acusado RODRIGUES DOMINGUES DE 

OLIVEIRA.5.Pelos serviços prestados nestes autos durante a suspensão 

da Defensoria Pública, RETIFICO os honorários arbitrados (fls. 126/v) ao 

Dr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, OAB/MT 5701-A, para o montante 

de 06 URH – R$ 5.379,06 (cinco mil trezentos e setenta e nove reais e seis 

centavos) pela atuação na primeira fase do processo. EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão. 6.Ademais, em face de nova suspensão do 

expediente da Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO como defensor 

dativo o DR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, OAB/MT 5701-A. 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 o dativo DR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, 

OAB/MT 5701-A, 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 

ins t ru tó r ia .9 .CIÊNCIA ao  MINISTÉRIO PÚBLICO e  à 

DEFESA.10.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com 

urgência. 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, Sócrates Jalves de 

Laet, digitei.

Rio Branco, 10 de setembro de 2018

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54871 Nr: 2946-73.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MN, MNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54871

Vistos etc.,

RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os requisitos 

essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não vislumbrar, 

por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332 e ss, 

CPC);

Processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo 

revogada a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas condições 

expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

DÊ-SE vistas ao Ministério Público para parecer, nos termos do art. 178, II 

do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54698 Nr: 2843-66.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesson Wellinton Pinheiro Rosa, Wagleyson 

Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O, Cassia Jordana Ribeiro Gusmão Marques - OAB:MT 

- 25084/O

 Processo nº 2843-66.2018.811.0052 – Código 54698.

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando o que foi certificado à ref. 32 e ainda o 

petitório de ref. 33, DETERMINO a intimação dos advogados constituídos 

neste processo para oferecerem defesa preliminar, NO PRAZO DE 10 

DIAS, conforme preceitua o art. 55 da Lei nº 11.343/2006, sob pena de 

nomeação de defensores dativos 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.: 37444 Nr: 888-05.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Kessio Pereira Moura, Erisvaldo Carlos 

dos Santos, Dawison Neilson de Faria Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cândida Lamoia de 

Moraes Britto - OAB:137369/MG, Carlos Roberto dos Santos Junior 

- OAB:MT - 21786-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 

21373-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 888-05.811.0052 – Código: 37444

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o i. defensor dativo nomeado para 

defender os interesses do réu DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ, Dr. 

Marcelo Barroso Viaro, OAB/MT 13290-A, manifestou-se pela 
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impossibilidade de aceitação ao múnus que lhe foi incumbido, por motivos 

de foro íntimo.

 Desta forma, REVOGO a nomeação do Dr. Marcelo Barroso Viaro e 

NOMEIO como defensora dativa a Dra. ANA CÂNDIDA LAMOIA DE 

MORAES BRITTO, OAB/MG n. 137.369, para que atue como advogada 

nesta ação, atenta 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.

 Fixo os honorários advocatícios em 22 URH – 19.723,22 (dezenove mil 

setecentos e vinte e três reais e vinte e dois 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.

INTIME-SE a dativa Dra. ANA CÂNDIDA LAMOIA DE MORAES BRITTO, 

OAB/MG n. 137.369, para EM 05 (CINCO) DIAS, manifestar acerca da 

aceitação do múnus e, em caso de aceitação, representar os interesses 

do pronunciado DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ neste processo, 

apresentando o rol de testemunhas que serão ouvidas em plenário, nos 

termos do art. 422 do CPP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54702 Nr: 2846-21.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Gomes de Oliveira, Vinícius Gabriel 

Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:MT - 

21711-O

 Processo nº 2846-21.2018.811.0052 – Código 54702

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que os réus foram notificados (ref. 13) 

momento em que informaram não ter condições financeiras para constituir 

causídico.

Com base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO como defensores dativos os advogados listados 

abaixo, para que atuem nesta ação defendendo os interesses dos 

respectivos réus, atentos 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.

 1 – Dra. ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO, OAB/MT nº 21711/O 

– Réu Felipe Gomes de Oliveira;

2 – Dr. CHARLES DE PAULA ALMEIDA, OAB/MT nº 24735 – Réu Vinicius 

Gabriel Oliveira Silva;

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.

INTIMEM-SE os doutos causídicos para, em caso de aceitação do múnus, 

representarem os interesses dos acusados neste processo e oferecerem 

defesa prévia, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 55 da Lei 

nº 11.343/2006.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47019 Nr: 2461-10.2017.811.0052

 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: Jucimar Figueredo Vitor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3946/O, Rogerio Borges Cardoso - OAB:OAB/MT 18.305

 Código: 47019

Vistos etc.,

Tendo em vista que a parte autora era patrocinada pela Defensoria Pública 

que teve o seu expediente suspenso nesta Comarca, determino que se 

INTIME PESSOALMENTE O AUTOR para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

informar ao cartório se possui condições de constituir advogado.

Se negativo, NOMEIO, desde logo, o Dr. MARCELO BARROSO VIARO, 

OAB/MT 13.290-A, para que defenda os interesses da parte autora na 

presente ação de conhecimento, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e 

à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados por ato realizado 

até o término da ação, de acordo com o zelo despendido e a complexidade 

que a causa requer.

INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, 

representar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54702 Nr: 2846-21.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Gomes de Oliveira, Vinícius Gabriel 

Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:MT - 

21711-O

 Processo nº 2846-21.2018.811.0052 – Código n° 54702

Vistos, etc..

DETERMINO que seja feita a notificação do acusado para oferecer defesa 

prévia, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 55 da lei 11.343/2006.

 Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Ademais, no ato da notificação, deverá o Sr. Meirinho CERTIFICAR, além 

do ato de ofício, se o réu possui condições financeiras de se defender no 

processo.

 Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000038-26.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BASILIO NETO (EXEQUENTE)

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000038-26.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: JOSE BASILIO NETO Parte 

Requerida: FABIANA DOS SANTOS Senhor(a): JOSE BASILIO NETO. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da certidão 

juntada ao Id. 15110748, cuja copia segue anexa, no processo acima 

indicado. RIO BRANCO/MT, 11 de setembro de 2018 Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033612/9/2018 Página 440 de 456



Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64514 Nr: 300-24.2016.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Cristina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maysa Rafaela Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:OAB/MT 9022

 Vistos.

Inicialmente considerando a informação prestada pela testemunha 

presente, dispenso-a de prestar depoimento.

Permaneçam os autos conclusos, para apreciação do pedido de liminar.

Sai a requerida MAYSA RAFAELA RODRIGUES SILVA, para querendo 

apresentar contestação no prazo legal, advertindo que a inércia importará 

no reconhecimento da revelia.

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.: 82447 Nr: 2053-45.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Benghi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:MT 21.790, Eduarda Sthefani Zeilinger - OAB:MT 21.692, 

Izabelle Epifânio - OAB:MT 19.915

 Intimo o advogado do reu do seguinte despacho: 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 21 de Agosto de 2018, designo nova assentada para o dia 04 de 

Outubro de 2018 às 14h05min.

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.: 82983 Nr: 2362-66.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olani Fátima Rovaris - OAB:SC 

27.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado do autor da de seguinte decisão: Vistos. Recebo a 

presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os requisitos 

legais do artigo 264 do CPC. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de outubro de 2018, às 15h30min. Faça-se, pois, a citação e 

as intimações necessárias, podendo a segunda via ou sua cópia servir de 

mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos 

os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT, 

itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, respectivamente. Cumpra-se 

conforme deprecado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Após, devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25815 Nr: 771-50.2010.811.0032

 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: Rosa Maria Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o Supremo Tribunal Federal firmou a tese em sede de 

repercussão geral acerca do prévio requerimento administrativo, e à vista 

do teor do acórdão colacionado aos autos, DETERMINO a suspensão do 

presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora possa 

requerer o benefício administrativamente, nos moldes do Recurso 

Extraordinário nº 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal 

Pleno, julgado em 03/9/2014, DJe 10/11/2014, sob pena de extinção.

Após, comprovada a postulação administrativa, INTIME-SE a autarquia 

federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias apresente contestação de 

mérito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82983 Nr: 2362-66.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olani Fátima Rovaris - OAB:SC 

27.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 264 do CPC.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de outubro de 

2018, às 15h30min.

Faça-se, pois, a citação e as intimações necessárias, podendo a segunda 

via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, 

ao Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, 

respectivamente.

Cumpra-se conforme deprecado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Após, devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73763 Nr: 1847-65.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Sebastião da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304

 Vistos em correição.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJE, designo nova assentada para o dia 26 
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de Setembro de 2018 às 13h30min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 64514 Nr: 300-24.2016.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Cristina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maysa Rafaela Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:OAB/MT 9022

 Vistos.

A presente ação seguirá o rito dos artigos 861 e ss. do CPC. A 

justificação consistirá na inquirição de testemunhas sobre os fatos 

alegados, sendo facultado ao requerente juntar documentos (art. 863, 

CPC).

Designo audiência de justificação para o dia 18 de maio de 2016, às 

17:30hs. As testemunhas comparecerão à audiência, neste juízo, 

independentemente de intimação, incumbindo o requerente de 

apresenta-las.

No processo de justificação não se admite defesa nem recurso (art. 865, 

CPC).

A justificação será ao final julgada por sentença e os autos serão 

entregues ao requerente independentemente de traslado, decorridas 48 

(quarenta e oito) horas da decisão (art. 866, CPC).

O juiz não se pronunciará sobre o mérito da prova, limitando-se a verificar 

se foram observadas as formalidades legais.

Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87495 Nr: 1413-76.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA APARECIDA 

CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Felicio Giocomini Rocco 

- OAB:246281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido liminar, reputo necessária a oitiva da parte 

requerida.

Destarte, INTIME-SE a ré à manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87773 Nr: 1527-15.2018.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZETE GOMES DA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEÃO DO CARMO 

PEREIRA - OAB:6185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denoto que a parte Autora é funcionária pública e 

defende a importância de R$ 347.932,55 (trezentos e quarenta e sete, 

novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), advindos 

de verbas indenizatórias e URV’s, ou seja, possivelmente capaz de arcar 

com as taxas judiciais.

 Além disso, tratando-se de alvará judicial de valores excedentes a 10 

(dez) UPFMT, não comporta isenção, conforme dispõe o art.413, inciso IX, 

do Decreto 2.129/86 MT.

Outrossim, a demandante não juntou qualquer documento capaz de 

comprovar sua hipossuficiência em recolher as custas, desse modo, a 

simples declaração, não se mostra suficiente para concessão das 

benesses da gratuidade da justiça.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições de arcar com pagamento das custas processuais sem 

haver prejuízo do seu sustento ou de sua família. Não é o que ocorre com 

a parte Requerente, que não comprova sua hipossuficiência, evidente que 

se mostra capaz de recolher as custas necessárias ao recebimento e 

processamento de sua pretensão.

No mais, cabia demonstrar, contabilmente, a sua impossibilidade de pagar 

a taxa judiciária exigida.

Tendo em vista que a parte Requerente somente alegou, e não comprovou 

sua insuficiência, INDEFIRO, pois, o pedido de assistência judiciária.

INTIME-SE a parte Requerente, na pessoa de seu advogado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 

CPC/2015).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84378 Nr: 96-43.2018.811.0053

 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: MARLY BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente a 

impugnação a contestação interposta pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85569 Nr: 620-40.2018.811.0053

 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: NAIDE DEHN JOAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente a 

impugnação a contestação interposta pela parte réu.

 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.

CUMPRA-SE decisão anterior (Ref. 08).

Às providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21474 Nr: 1676-68.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOPIC TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA CAMARGO - 

OAB:293400, FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA - OAB:347.846 

SP, MARCOS LOMBARDI SANT ANNA - OAB:SP 278.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23631 Nr: 1257-14.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA AREDES CLAUDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21814 Nr: 2081-07.2009.811.0039

 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: NEDERLOF AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA., 

LOURIVAL LOPPNOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, LEONARDO MENDES VILAS BOAS - OAB:10121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 

8996

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 96-71.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA RUYS DOS SANTOS, CLEITON AUGUSTO 

RUYS DOS SANTOS, CLAYLTON EUFRÁSIO RUYS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25833 Nr: 1451-77.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113391 Nr: 4093-56.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA SALCEDO DE MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA PAZ DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113381 Nr: 4088-34.2018.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINO CEZAR DOS SANTOS, MAURINO CEZAR DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:132033, 

CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113129 Nr: 3931-61.2018.811.0078

 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): CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):I - 

Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, 

da LEF – Lei nº 6.830/80;II - Penhora, se não for paga a dívida, nem 

garantida a Execução, por meio de depósito ou fiança;III - Arresto, se o 

Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV - Registro da penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras 

despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 6.830/80 (LEF); eV - 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113207 Nr: 3986-12.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113268 Nr: 4025-09.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSBDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.
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DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento no 

artigo 98 do CPC/2015.

Ante a expressa manifestação da parte autora pelo não interesse em 

realização da audiência de conciliação, deixo de designá-la.

CITE-SE a parte requerida para que apresente contestação no prazo legal, 

O prazo para contestação será contado nos termos do artigo 231 do CPC. 

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113274 Nr: 4030-31.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUIS BERWING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99241 Nr: 1299-96.2017.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADENILSON APARECIDO OLIVEIRA 

SOUZA, Cpf: 03192872110, Rg: 1813651-6, Filiação: Edite Jose de Oliveira 

Souza e Antonio Andrade de Souza, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITE-SE ADENILSON APARECIDO OLIVEIRA SOUZA por 

EDITAL pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de petição acostada ref. 08 

requerendo a citação por edital do requerido.Pois bem, vislumbrando que 

estão presentes os requisitos do art. 256 do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

de citação por edital.CITE-SE o requerido por EDITAL pelo prazo de 30 

(trinta) dias.Certificado o decurso de prazo do edital sem manifestação, 

nomeio como Curador Especial o Dr. Tallys Augusto Piovezan OAB 

20.395/O para atuar na defesa dos interesses do requerido, devendo se 

manifestar no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Às providências.Conrado Machado SimãoJuiz 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, MARCOS LUCIANO 

ELLY, digitei.

Sapezal, 06 de setembro de 2018

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113413 Nr: 4110-92.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANETE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Vistos etc.

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

determino, com URGÊNCIA em razão de pedido de tutela, que se digitalize 

a integralidade deste feito e, incontinenti, encaminhe-se ao referido núcleo 

(NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço.

Aportado aos autos o parecer, tornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de Urgência.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92622 Nr: 1516-76.2016.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAS, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a requerente para que se manifeste sobre a petição acostada na 

ref. 57 no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113408 Nr: 4105-70.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BKCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS, EDMG–SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

determino, com URGÊNCIA em razão de pedido de tutela, que se digitalize 

a integralidade deste feito e, incontinenti, encaminhe-se ao referido núcleo 

(NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço.

Aportado aos autos o parecer, tornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de Urgência.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113409 Nr: 4106-55.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

determino, com URGÊNCIA em razão de pedido de tutela, que se digitalize 

a integralidade deste feito e, incontinenti, encaminhe-se ao referido núcleo 

(NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço.

Aportado aos autos o parecer, tornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de Urgência.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113410 Nr: 4107-40.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISALTINO XAVIER MODOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Oliveira 

Junior - OAB:21395/O

 Vistos etc.

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

determino, com URGÊNCIA em razão de pedido de tutela, que se digitalize 

a integralidade deste feito e, incontinenti, encaminhe-se ao referido núcleo 

(NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço.

Aportado aos autos o parecer, tornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de Urgência.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113253 Nr: 4014-77.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSOM VALIN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113412 Nr: 4109-10.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 21.058,25(vinte e um mil cinquenta e oito reais e vinte e cinco 

centavos) prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o 

pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ 

1.568,70 (um mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) 
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autoriza a prisão civil do alimentante, já que compreende as 3 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, podendo ser 

decretada se, após o prazo para pagamento, o executado não pagar ou 

se a justificativa apresentada não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de 

Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113411 Nr: 4108-25.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 5.308,07(cinco mil trezentos e oito reis e sete centavos) prove 

que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ 

2.946,55 (dois mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco 

centavos) autoriza a prisão civil do alimentante, já que compreende as 3 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução, podendo ser 

decretada se, após o prazo para pagamento, o executado não pagar ou 

se a justificativa apresentada não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de 

Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113292 Nr: 4033-83.2018.811.0078

 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: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No tocante a notificação extrajudicial para constituir a mora, verifico não 

foi constituído em mora o devedor.A presente ação é regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, o qual requer, para o seu recebimento e concessão 

da medida liminar, o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 

3º, in verbis:“O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.”Os documentos acostados aos autos 

demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes (contrato de 

financiamento de bens e/ou serviços com garantia de alienação fiduciária 

de bens móveis).Contudo, o requerente não comprovou a mora, eis que 

não consta o envio da notificação extrajudicial.Diante disso, não há nos 

autos qualquer meio de notificação válida da requerida, nos termos do art. 

2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.Nesse sentido:RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO QUANTO À NOTIFICAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO. 

POSSIBILIDADE DE EMENDA A INICIAL. ART. 284, DO CPC. 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. É dever do juiz 

ordenar a emenda a inicial e direito da parte ser intimada para a emenda 

antes do indeferimento. Em atenção ao princípio da economia processual, 

e considerando que não houve a angularização da relação processual, 

deve ser oportunizada à instituição financeira a emenda da inicial, 

conforme determina o art. 284, do CPC. (Apelação nº 

0003451-69.2012.8.11.0086, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 09.09.2014, Publ. 15.09.2014).Assim, POSTERGO por 

ora análise da LIMINAR pleiteada, e DETERMINO a EMENDA À INICIAL para 

fazer constar a notificação extrajudicial com comprovação constituição em 

mora da devedora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do novo Código de 

Processo Civil.INTIME-SE o requerente, com observância à sigilosidade 

exigida.Decorrido o prazo, CONCLUSOS para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113106 Nr: 3917-77.2018.811.0078

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWDMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113306 Nr: 4046-82.2018.811.0078

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 
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Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113260 Nr: 4019-02.2018.811.0078

 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: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113254 Nr: 4015-62.2018.811.0078

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112351 Nr: 3439-69.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO ZYGOSKI, Rg: 3680812, Filiação: 

Clarizete Zygoski, data de nascimento: 09/04/1998, brasileiro(a), natural de 

Vilhena-RO, convivente, 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.

Despacho: Vistos em correição.Inicialmente determino a juntada dos 

documentos faltantes relativos ao processo de origem, tendo em vista que 

consta somente a denúncia e documentos que a instruíram.No mais, 

aguarde-se a preclusão da decisão que determinou o desentranhamento, 

após proceda conforme já determinado, expedindo edital de citação com 

prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo da citação editalícia sem que 

os denunciados atendam ao chamado deste Juízo, desde já determino a 

SUSPENSÃO do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 

366, inciso I, do Código de Processo Penal.Saliente-se que a suspensão 

do processo e do prazo prescricional durará pelo tempo integral do prazo 

de prescrição do crime (02/04/2030), de acordo com a pena máxima 

cominada, quando reiniciará seu curso pelo tempo que restar.Neste caso 

(suspensão), remetam-se os autos ao arquivo provisório e voltem-me 

conclusos após o decurso do prazo assinalado ou se, antes de tal prazo, 

ocorrer quaisquer das causas extintivas da punibilidade ou a prisão dos 

acusados.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.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, MARCOS LUCIANO 

ELLY, digitei.

Resumo da Inicial: CITAR: TIAGO ZYGOSKI

Sapezal, 06 de setembro de 2018

Rafael Mendes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10305 Nr: 1133-94.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, RECONHECO a ocorrência da prescrição intercorrente e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal com 

fundamento no artigo 156, inciso V do CTN e 924, inciso V, do novo 

Código de Processo Civil.Sem custas e emolumentos, nos termos do art. 

39, da Lei 6.830/1980.TRANSITADA EM JULGADO, ARQUIVE-SE com as 

respectivas baixas, inclusive no Cartório Distribuidor. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11279 Nr: 33-36.2011.811.0094
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Schenatto Ltda, Cristiane Aparecida 

Schenatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À Secretaria para que se atente e cumpra o que foi despachado em fl. 54, 

ou seja, que após o bloqueio, seja a parte executada intimada para, 

querendo, opor embargos. Atente-se para o endereço da intimação que 

deverá ser no mesmo aonde foi realizada a citação.

 Após a intimação e o decurso do prazo para embargos, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20727 Nr: 93-38.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a dualidade de pedidos em petições de fls. 30/32 e fls. 

34/37, intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste se deseja a suspensão pelo parcelamento ou a mudança do 

polo passivo.

 Após, conclusos para decisão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20665 Nr: 27-58.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados os presentes autos de EXECUÇÃO FISCAL, 

registrados sob nº 27-58.2013.811.0094, Código 20665, proposta pelo 

MUNICÍPIO DE TABAPORÃ.

 D E C I S Ã O

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de 

Tabaporã/MT.

 A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Foi realizada penhora via on line, sendo que a Exequente noticiou ter o 

Executado efetuado o pagamento parcial do débito, requerendo a extinção 

do feito e expedição de alvará de parte do valor.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Era o necessário a relatar.

 Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor do Município no montante informado em fl. 80 

(R$ 7.493,30 – sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta 

centavos), sendo que, do remanescente se deve descontar as custas 

processuais (fl. 61v) e, por fim, ser expedido alvará em favor da 

executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21322 Nr: 691-89.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. Colonhezi Móveis - ME, Argemiro Lopes 

Colonhezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Vistos.

Primeiramente insta consignar que para formular pleitos adequadamente 

perante o juiz, o sistema exige que, em regra, a parte aja por meio de um 

advogado legalmente reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil 

constituído como procurador da parte.

 Neste sentido estabelece o CPC:

Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver 

habilitação legal.

Nesta esteira, verifica-se que o peticionante de fl. 56, não possui 

capacidade postulatória, razão pela qual determino o desentranhamento 

da manifestação e documentos de fls. 56/63 (informando que pagou o 

débito), mediante devolução ao executado, tudo devidamente certificado 

nos autos.

No mais, vistas á Fazenda Pública para requerer o que entender 

necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10987 Nr: 613-03.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Regina Faustino dos Santos - ME, 

Marcia Regina Faustino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fl.34, intime-se pessoalmente exequente com 

remessa dos autos para que dê andamento no feito e requerer o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29642 Nr: 1874-56.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sérgio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerido, devendo primeiro ser expedido mandado de penhora 

de bem imóvel em desfavor do executado, sendo que tal penhora deverá 

recair em tantos bens imóveis bastem para garantir o valor da dívida.

 Deve-se lembrar que, por se tratar de penhora de bem imóvel, deve o Sr. 

Oficial intimar o cônjuge do executado, caso seja casado.

Ainda, atente-se que o cumprimento do mandado deverá ocorrer 

independente de adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão 

l iminar exarada no Mandado de Segurança de nº 

1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi suspensa por decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos de Suspensão de Segurança nº 

2899-MT(2017/0159664-5), bem como disposição expressa do artigo 649, 

§7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Expeça-se mandado de penhora, avaliação e registro de bem(ns) 

imóvel(eis) pertencente ao executado.

Após, vistas à exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20435 Nr: 712-02.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria de Forros Ferro Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 70.

 Destarte, cite-se o executado, via oficial de justiça, no endereço citado 

em fl. 05, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos, conforme valores de fls. 72, ou garantir 

a execução para viabilizar eventuais embargos, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quanto bastem para satisfação da dívida. Se o 

endereço for de outra Comarca, deverá ser expedida Carta Precatória 

para tal fim.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais. Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente 

para requerer o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7089 Nr: 26-20.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Amaro da Silva - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT-2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 Vistos, etc.

No que tange ao pedido de fl. 72, conforme se verifica, bem como dispõe a 

CNGC, os honorários de advogados dativos são custeados pelo Estado, 

tendo sido expedida a certidão honorária. No mais, conforme já decidido 

em fl. 63/69, arquive-se o processo nos termos do §2º do artigo 40 da 

LEF, pois decorrido já um ano da suspensão.

Vistas à Fazenda Pública.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3506 Nr: 309-77.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Borchardt & Cia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente, determino a 

SUSPENSÃO da execução, nos termos do artigo 40 da LEF.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino desde já o 

ARQUIVAMENTO do feito, nos termos dos §2º do artigo 40 da LEF.

Ciência a Fazenda Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25884 Nr: 861-56.2016.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Tarso Gabriel de Oliveira, TERESA 

NAGY DE OLIVEIRA, Transportes Vale Oliveira Ltda - ME, Patriani Nagy de 

Oliveira, JOSE LIMA DE CARVALHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo Amalio Ghan 

Vasquez - OAB:RS/78.123, Jair Demétrio - OAB:RS/93.907-A

 Vistos, etc.

Inicialmente, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de fl. 111, 

proceda-se a reclassificação do feito como cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento), à luz do art. 523 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20995 Nr: 354-03.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Almeida Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente, determino a 

SUSPENSÃO da execução, nos termos do artigo 40 da LEF.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino desde já o 

ARQUIVAMENTO do feito, nos termos dos §2º do artigo 40 da LEF.

Ciência a Fazenda Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 610-67.2018.811.0094

 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): Juliana do Nascimento, Marcelo Gabriel Canuto 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT, 

Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/MT

 Ante o exposto INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória formulado pela 

defesa de MARCELO GABRIEL CANUTO DA SILVA, e mantenho a prisão 

preventiva decretada nos autos, nos termos dos artigos 312 e 313 do 

Código de Processo Penal. No mais, ante a devolução da missiva às fls. 

285/286, bem como, sendo juntado o laudo definitivo às fls. 268/270, nos 

termos da decisão de fls. 240, DECLARO ENCERRADA a fase probatória, 

sendo assim, INTIMEM-SE as partes para que apresentem alegações finais 

por memoriais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando com o 

Ministério Público, após a defesa da denunciada Juliana e, por fim, a 

defesa do denunciado Marcelo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22223 Nr: 312-17.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Matias Pech

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc. Procedido o interrogatório do acusado, Certifique a secretaria 

acerca das cartas precatórias expedidas. Oficie-se a representante da 

Empresa Cláudia C Marquetti- EPP CNPJ 15.112.801/0001-16, emitente do 

cheque de fl. 47, para que indique o negocio pelo qual foi expedida a 

referida cártula, bem como considerando que não houve a compensação 

do referido valor, sendo certo que há a necessidade do referido depósito, 
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forneça meios da troca da cártula pelo valor que a ela corresponde. 

aguarde-se a devolução das cartas precatórias encaminhadas para 

inquirição das testemunhas. Com o retorno das referentes missivas 

devidamente cumpridas, abra-se vista às partes para apresentação de 

Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela 

acusação, e, após, à defesa. Após, tornem os autos conclusos para 

prolação de sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24558 Nr: 886-06.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueliton Girardi Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos etc. A suspensão condicional do processo consiste em sustar-se 

a ação penal após o recebimento da denúncia, desde que o(a) acusado(a) 

preencha determinados requisitos e obedeça a certas condições durante 

o prazo prefixado, findo o qual ficará extinta a punibilidade quando não der 

causa à revogação do benefício.

 Posto isto e, tendo o Acusado aceito a proposta apresentada, fica assim, 

nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, suspenso o processo, pelo 

prazo de 02 (dois) anos, devendo o mesmo cumprir as condições acima 

impostas.

Devendo o valor da pena pecuniária ser depositado na conta única do TJ 

(vinculado aos autos cód. 26516 – entidades cadastradas), para somente 

depois ser expedido Alvará em favor de entidade beneficiada, em 

consonântica com o provimento nº. 05/2015, mediante comprovação nos 

autos. Registre-se em livro próprio para os fins do § 4 do artigo 76 da Lei 

9.099/95. Determino que a Secretaria da vara Única emita a guia com o 

valor devido (vinculando-se aos autos código 26516). Oficie-se a comarca 

de Sinop para que providencie a devolução da Carta Precatória deprecada 

aqula comarca. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo”.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 16705 Nr: 1393-71.2005.811.0108

 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: José Ricardo Diel, Paulo Gilberto Diel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL APARECIDO DELIBERALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347

 (...) Assim sendo, manifestamente protelatórios os aclaratórios, na medida 

em que aviados com a única intenção de ‘arrumar tempo’ para os autores 

recolherem as custas processuais remanescentes, evidente está a 

hipótese de litigância abusiva, em descompasso absoluto com o dever 

ético e moral de se portarem os litigantes de modo colaborativo e probo no 

processo, inclusive quanto ao manejo dos remédios recursais 

existentes:“Embargos de declaração - Caráter manifestamente protelatório 

- Violação simultânea do dever de lealdade processual - Rejeição, com 

imposição de multa e indenização por litigância de má-fé - Aplicação dos 

artigos 538, parágrafo único, ia alínea, e 17, VII e 18, caput e § 2° do 

Código de Processo Civil. Quando manifestamente protelatórios os 

embargos de declaração, deve o tribunal condenar o embargante a pagar 

multa ao embargado, sem prejuízo de indenização por litigância de má-fé” 

(TJSP, Embargos de Declaração n. 82.658-4 - São Paulo - 2a Câmara de 

Direito Privado - Relator: Cezar Peluso).Destarte, sendo os embargos 

aviados com a única intenção de postergar o prazo de recolhimento das 

custas complementares decorrentes da alteração do valor da causa, por 

decisão preclusa e impassível de recurso exarada pela Corte Superior de 

Justiça, estampada a falta de lealdade processual do recorrente, 

inexistindo qualquer omissão ou contradição na decisão de embargada, 

desprovejo o recurso e aplico aos embargantes multa de 2% sobre o valor 

da causa, condicionando o manejo de novos apelos ao seu 

recolhimento.Sem prejuízo do já decidido, valendo-me da faculdade 

disposta no art. 292, § 3º do NCPC e sendo escancarada a má vontade 

dos autores em corrigir o valor da causa, promovo a correção ex officio, 

arbitrando o valor da causa em R$ 366.911,10, que corresponde à média 

de grãos colhidos na região (44/45sacas/hectare) na safra 2005/2006, 

tomando em conta o valor comercializado na época(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 14371 Nr: 43-48.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO JOSÉ IZEPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIRLONI & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, RENE CORASSA - OAB:OAB/MT 4972-B, Viviane 

Martins de Santana - OAB:MT/10.493-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reimpulsiono os autos para intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22915 Nr: 779-27.2009.811.0108

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VCK, MAdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdS, WLdR

 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: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo 15 dias manifestar-se quanto ao laudo negativo de estudo 

social, visto não ter encontrado as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64770 Nr: 2128-50.2018.811.0108

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 (...) .Por fim, considerando que o increpado não trouxe aos autos nenhum 

elemento novo, capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e 

requisitos da prisão, MANTENHO A PRISÃO TEMPORÁRIA de Silvio Borges 

Aragão Filho.Quanto ao requerimento formulado pela autoridade policial 

(f.75-80), ante a notícia ministerial de que será oferecida a medida 

adequada à pretensão de afastamento da infante, indefiro-o por ora, 

aguardando as diligências do Ministério Público. Cientifique-se a Delegada 

da Polícia Civil, o Ministério Público e a defesa.Intime-se.Cumpra-se, 

servindo a presente decisão como mandado/ofício.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 06 de setembro de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62857 Nr: 936-82.2018.811.0108

 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: INES IVONE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 
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Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Considerando que o tratamento com os medicamento solicitado foi 

prescrito pelo médico especialista que acompanha a autora, Dr. Edgar 

Stroppa Lamas – CRM-MT n.º 8768 (p. 16), não podendo ser substituído 

por genérico ou similar, vez que apresentou alergia e intolerância (laudo p. 

17), e ainda, levando em consideração que mesmo intimados da decisão 

liminar os requeridos, não vem cumprindo com a obrigação de fornecer o 

fármaco deferido, entendo que o retardo no fornecimento deste 

medicamento acarretará, por certo, prejuízos ainda maiores a saúde da 

paciente, deste modo, DEFIRO o bloqueio e sequestro da quantia 

necessária para aquisição do medicamento prescrito na rede 

particular.Segue ordem judicial de bloqueio anexo, cujo valor de R$ 540,00 

(quinhentos e quarenta reais), foi devidamente constrito e transferido para 

conta de depósito judicial do Tribunal de Justiça.Proceda a Sra. Gestora a 

imediata vinculação dos valores ao presente feito, junto ao departamento 

de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça. Eventuais valores 

bloqueados e não utilizados nestes autos serão devidamente restituídos 

ao Estado.INTIME-SE a empresa Farma e Farma Popular – Tapurah/MT, 

através de seu representante legal, da presente decisão, bem como para 

que no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, forneça 06 (seis) unidades 

do medicamento “ATACAND 16MG”, no preço e forma disposta no 

orçamento apresentado (p. 62), no mesmo ato indique a conta bancária a 

ser realizada a transferência do numerário.Tão logo efetuada a entrega da 

medicação, deverá a farmácia juntar aos autos o comprovante de entrega 

dos fármacos e a respectiva nota fiscal em nome da autora, ambos 

devidamente assinados por esta, indicando ainda os dados bancários da 

empresa (CNPJ, denominação social, e conta corrente), para a 

transferência da quantia referente ao pagamento dos remédios adquiridos. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62440 Nr: 692-56.2018.811.0108

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPO, SLKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - 

OAB:7899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:MT-13844, BRUNA ORTIZ PEREIRA - OAB:MT/24.780-O, EDSON 

SALLES DE SOUZA - OAB:21382/O, KELI DIANA WEBER VERARDI - 

OAB:15985/B, TAISSA MAFFESSONI - OAB:MT/18.436-O, THUANY 

PRISCILA ZUANAZZI - OAB:MT/17.217, TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Desta forma, ao insistir com Embargos de Declaração quando o 

magistrado já se expressou em despacho, só serve para criar uma 

dificuldade artificial no processo para atrasar a tramitação, visando evitar 

que o arresto seja finalizado.Não é demais lembrar que o Embargante já 

agravou a decisão que deferiu a medida de urgência, e o Tribunal manteve 

a decisão, em sua essência.Ademais não há negação quanto à dívida em 

discussão, ou seja, o Devedor tem buscando, de forma incansável, 

frustrar o cumprimento da ordem judicial e o pagamento da dívida que 

contraiu.Os peticionantes Sr. Sidnei Manso e Solismar Luiz Giasson 

informaram nos autos que o objeto do arresto está a disposição do Juízo, 

sendo a segunda vez que o devedor utiliza do instituto dos Embargos para 

prejudicar a fluidez dos autos, sendo ainda, na visão deste Magistrado, o 

recurso cabível para o presente caso seria o Agravo de Instrumento, vez 

que não houve qualquer omissão da decisão proferida, mas simples 

discordância de posicionamento.No mais, ressalto que o Egrégio Tribunal 

de Justiça manteve o deferimento da cautelar, o que torna ainda mais 

grave a resistência do devedor, vez que não se limita em prejudicar o 

Autor, mas também embaraçar a decisão de primeiro grau e esvaziar a 

confirmação da ordem dada pelo TJMT.Não podemos reclamar daquilo que 

permitimos, logo, é melhor não permitir que manobras protelatórias firam o 

próprio Poder Judicial, atuando de forma a tumultuar o andamento 

processual. Logo, estabeleço a multa em 2%, contra o Requerido (e em 

favor da parte Autora), pelo comportamento protelatório que visa, 

sobretudo, a vitória da protelação com o não pagamento da dívida 

pendente, que ele não nega e opõe máxima resistência para pagar, 

pretendendo reter para si o objeto do arresto.Dessa forma, proceda com o 

imediato cumprimento do arresto, conforme decisão de pp. 67/69, a ser 

realizado no endereço indicado à p. 137/verso.Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 10 de 

setembro de 2018. CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35299 Nr: 501-32.2008.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSA, CC, RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.405, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT, 

NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - OAB:12.847-MT

 Certifico e dou fé, nos moldes determinados à fl. 745-v, que impulsiono os 

autos para intimação dos advogados do réu JOEL DE SOUZA AMARAL, 

para que apresente memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36579 Nr: 571-15.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Após 

transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos observando as formalidades 

legais, com baixa no Cartório Distribuidor.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36229 Nr: 241-18.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOLINDA DE FÁTIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Após 

transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos observando as formalidades 

legais, com baixa no Cartório Distribuidor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36055 Nr: 72-31.2009.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKBM, EAOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALEXANDRE FELIPE 

VIANA MUNDURUCA-DEFENSOR PÚBLICO - OAB:16664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA 

- OAB:16582-O

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 
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custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Após 

transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos observando as formalidades 

legais, com baixa no Cartório Distribuidor.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36837 Nr: 853-53.2009.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKL, SK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ARANTES 

BRAGA-DEFENSOR PÚBLICO - OAB:matr. 100360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Após 

transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos observando as formalidades 

legais, com baixa no Cartório Distribuidor.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37452 Nr: 34-82.2010.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAODJ, MODT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ARANTES 

BRAGA-DEFENSOR PÚBLICO - OAB:matr. 100360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Após 

transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos observando as formalidades 

legais, com baixa no Cartório Distribuidor.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-18.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (ADVOGADO(A))

LAURO SEBOLD PERIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MATO GROSSO - SICREDI 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010037-18.2014.8.11.0085 REQUERENTE: LAURO SEBOLD 

PERIN REQUERIDO: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MATO 

GROSSO - SICREDI Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

formulado por Jean Carlos Rovaris, advogado da parte requerente, 

objetivando a cobrança dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, consoante acórdão de ID n.º 

5685290. Instada a manifestar-se, a parte executada requereu a 

suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais ao argumento 

que é beneficiária da justiça gratuita. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Decido. Sem delongas, nos 

termos do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil “vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. 

Infere-se da singela leitura do dispositivo supramencionado que o 

legislador estabeleceu um prazo de cinco anos para exigir o ônus de 

sucumbência pela parte executada, incumbindo o credor, inclusive, de 

demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira 

pelo beneficiário da justiça gratuita. No caso dos autos, o lapso 

estabelecido em lei ainda não se exauriu, eis que a certidão de trânsito em 

julgado é de 20/06/2016, consoante ID n.º 5685301, de modo que a 

suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais é medida 

imperativa. Isto posto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença 

formulado por Jean Carlos Rovaris, mantendo a suspensão da 

exigibilidade dos honorários de sucumbência, nos termos do § 3º do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações pertinentes. Às providências. Terra 

Nova do Norte, 12 de maio de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-77.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOICE BITENCPOURT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E 

FAZENDA PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 8010056-77.2016.8.11.0077 

CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JOICE BITENCPOURT Endereço: Avenida DO CONTORNO, 

S/N, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 

78245-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida Av 

Getúlio Vargas , 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 DECISÃO Vistos, etc. Recebo o recurso 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte 

recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10(dez) dias corridos. Apresentadas as contrarrazões ou 

decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma 

Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, 11 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105083 Nr: 374-96.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOMAR JANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 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 intimação 

, por meio de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, 

devendo proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68628 Nr: 238-12.2009.811.0102

 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: MARIA EDITE MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER WATTHIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO 

- OAB:MT0014027

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos em relação a devolução da Carta Precatória de 

fls. 115/117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100882 Nr: 126-04.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA MOTOS LTDA - ME, MARLENE 

TEREZINHA MORESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca da certidão do oficial de Justiça de fl. 179 dos 

autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69402 Nr: 821-94.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENITA MACHADO MINGHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos em relação a Exceção de Pré-executividade de 

fls. 114/117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66469 Nr: 463-03.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO MILENA FRANCESCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MAURÍCIO SOLIVA 

SORIA - OAB:229.003 SP, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos em relação a Exceção de pré-executividade de 

fls. 87/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102299 Nr: 273-93.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fl. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64406 Nr: 1274-31.2005.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MILTON DO AMARAL, BENEDITO 

PEREIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos em relação a Exceção de pré-executividade de 

fls. 139/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103285 Nr: 1077-61.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fl. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100969 Nr: 215-27.2013.811.0102

 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: PAVÃO SUPERMERCADOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561/MT, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Intimar o(a) Advogado(a) do Exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, 

comparecer na Secretaria da Vara Única da Comarca de Vera/MT a fim 

retirar a Certidão de Crédito expedida nos autos, conforme determinação 

de fls. 201/202, bem como para que o Advogado Dr. Diego Luis da Silva, 

OAB/MT n. 16.561, junte ao presente processoutos procuração, haja vista 

que manifestou nos autos em favor do exequente à fl. 183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72231 Nr: 198-25.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APS-M, KACS, JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos em termos de prosseguimento, nos termos da 

decisão de fl. 71

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65981 Nr: 1545-06.2006.811.0102

 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: ISANI LUIZA KONERAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT, JOSE ANTONIO 

SEGURA FURLAN - OAB:3193-A/MT

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca da petição de fl. 119.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SORRISO 
 

EDITAL N.º 04/2018-DF 
 

 
O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 
GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

 
Considerando a realização do processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas 
físicas na área de Assistência Social e formação de cadastro de reserva para Psicologia, 
para atuarem na Comarca de Sorriso/MT; 

 
RESOLVE: 

 
Tornar pública o resultado final dos candidatos habilitados por meio da análise dos 
documentos apresentados no período de 30/07/2018 a 24/08/2018, em conformidade 
com o Edital n.º 01/2018-DF, de 18/07/2018 e Provimento n.º 6/2014-CM, de 
07/03/2014, com suas classificações: 

 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nome  Pontuação 
Final 

Classificação 

Silvia Catarina da Silva Corrêa de Oliveira 8,8 1ª 
Eliane Dias 8,5 2ª 
Cassiana Turcato Rodrigues Moreto 7,0 3ª 
Marina Coelho Ataíde Mattos 6,0 4ª 
Adrina Bonicontro do Nascimento 5,8 5ª 
Ariani dos Santos Soares 5,5 6ª 
Rafaela Aparecida Martins 4,1 7ª 

 

PSICOLOGIA 

Nome  Pontuação 
Final 

Classificação 

Nathyeli Cella 5,6 1ª 
Ana Paula de Oliveira Velozo 3,65 2ª 
Whaila Ribeiro da Costa 2,3 3ª 
Cesar Augusto Burttet 2,0 4ª 
Regina Kiihl Morgado de Araújo 0,0 5ª 
Daniela Carla Braganholo Ferreira 0,0 6ª 

 

Para critérios de desempate foi priorizado aquele candidato com maior idade no 
momento da classificação; 
 
No resultado final, acima transcrito, constam somente os nomes dos candidatos 
classificados, sendo que a classificação foi efetuada por ordem decrescente do total de  
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pontos obtidos pelos candidatos, já com observância ao critério de desempate; 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, determinou a MMª. Juíza que se expedisse o presente edital que será 
publicado no átrio do Fórum desta Comarca e no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
Sorriso-MT, 11 de setembro de 2018. 

 
 

Anderson Candiotto 
Juizde Direito Diretor do Foro 
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