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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001360-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO PINTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (RÉU)

KARINA ALVES CAMPOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001360-56.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): GERCINA MENDES DOS SANTOS RÉU: EMANUEL RIBEIRO 

FERNANDES - ME Vistos. Inicialmente, deixo de apreciar os embargos de 

declaração, pois foi interposto intempestivamente, consoante certidão de 

Id. 14997366. Ademais, considerando o recurso de apelação apresentado, 

bem como as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o artigo 1.010, §3º do 

CPC/15, com as homenagens deste Juízo. Ciência as partes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 10 de setembro de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003300-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

J R DA SILVA TRANSPORTE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003300-22.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

Advogado(s) do reclamante: JEAN CARLOS ROVARIS EXECUTADO: J R 

DA SILVA TRANSPORTE - ME e outros Vistos. 1) INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, 

procedendo ao recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 

do CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 2) Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o presente 

despacho observa o disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 12 de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003166-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

L. F. D. P. (AUTOR(A))

CINTIA DA CRUZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003166-92.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): L. F. D. P. e outros Advogado(s) do reclamante: LUCAS 

BARELLA RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do § 3º, do artigo 99, do CPC/2015. 2) 

Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO 

audiência de conciliação/mediação para o dia DIA 09 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 15:30 HORAS, a qual deverá ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. 3) CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra 

designada, devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, 

Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de 

citação que, caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, 

deverá informar, por petição, apresentada com dez (10) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e 

que, havendo litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 

6º). 3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte ré 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. 3.3) CONSIGNE-SE, 

por fim, no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para 

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

a presença de ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não 

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 4.1) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora 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. 5) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 6) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta/MT, 3 de 

setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003300-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

J R DA SILVA TRANSPORTE - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003300-22.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

Advogado(s) do reclamante: JEAN CARLOS ROVARIS EXECUTADO: J R 

DA SILVA TRANSPORTE - ME e outros Vistos. 1) INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, 

procedendo ao recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 

do CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 2) Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o presente 

despacho observa o disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação. Cumpra-se o necessário. Alta 
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Floresta-MT, 12 de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003116-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARA SARAIVA BRUNO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003116-66.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): SONIA MARA SARAIVA BRUNO DE ALMEIDA Advogado(s) do 

reclamante: CRISTHIANE BLASIUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante 

da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) 

DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação, uma vez que, a 

parte autora manifestou não manifestou interesse. 4) CITE-SE a parte ré 

para, no prazo de quinze (15) dias (CPC/2015, art. 335, III), apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 5) Após o decurso do prazo para resposta, 

com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da 

tempestividade, caso apresentada) e ABRA-SE VISTA dos autos à parte 

autora, para se manifestar a respeito, no prazo de quinze (15) dias 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 3 de setembro de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003130-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO DE MORAES RIBEIRO (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003130-50.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE MORAES RIBEIRO Advogado(s) do 

reclamante: LUIS AUGUSTO CUISSI, ELINE ALEXANDRE CHAGAS 

REQUERIDO: SANDRA REGINA GOMES Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que a parte requerente formulou pedido de justiça 

gratuita, juntando para tanto, declaração de hipossuficiência. Contudo, em 

que pese a parte autora ter juntado aos autos a referida declaração de 

hipossuficiência, entendo que não há nos autos elementos suficientes 

capazes de comprovar pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade. Por essas razões, em observância ao disposto no art. 99, § 

2º, do CPC/2015 e, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos documentos idôneos (declaração de imposto de 

renda, extrato bancário, comprovante de imposto de renda, conta de água 

e luz e etc) que comprovam a hipossuficiência alegada, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta/MT, 3 de setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001909-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. (REQUERENTE)

G. A. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001909-66.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: VALDEIR ROQUE e outros REQUERIDO: EMERSON DIEGO 

PESTANA DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de regulamentação de 

guarda com pedido de tutela de urgência em relação à menor Nathália 

Beatriz Mazureki da Silva ajuizada por Gislaine Aparecida Mazureki e 

Valdeir Roque em face de Emerson Diego Pestana da Silva, todos 

devidamente qualificados. A inicial veio instruída com documentos. No Id. 

9041976 foi recebida a inicial, determinando a citação da parte requerida, 

postergando a análise da medida liminar para após a realização de estudo 

psicossocial e designando audiência de conciliação. Em audiência de 

conciliação, constatou-se a ausência do requerido (Id. 9876130), 

oportunidade em que a Defensoria Pública informou que o requerido 

encontra-se preso na cadeia pública desta Comarca, requerendo a 

nomeação de Curador Especial, bem como que seja analisado o pedido de 

guarda provisória da menor em favor da parte autora. Instado a se 

manifestar o Ministério Público pugnou pela certificação do decurso de 

prazo para apresentação de resposta por parte do réu, com a 

consequente decretação da revelia, requerendo ainda a nomeação de 

curador especial. No ID 12667923, este Juízo entendendo estarem 

presentes a verossimilhança das alegações da parte autora, e atento ao 

superior interesse das crianças, e, levando em conta ainda que o estudo 

psicossocial deferiu a tutela de urgência concedendo a guarda provisória 

da menor à sua genitora, oportunidade em que nomeou curador especial 

ao requerido. O Ministério Público se manifestou no ID 13104675, 

pugnando desde já, pelo julgamento antecipado da lide, manifestando pela 

procedência ao pedido inicial. Contestação por negativa geral apresentada 

no ID 13330638. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, registro que o réu em sede de 

contestação não alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, razão pela qual abstenho de abrir vista a parte autora para 

impugnar a contestação, eis que não foram alegadas matérias 

enumeradas no art. 337 do CPC/2015, assim, em consonância com o 

parecer Ministerial e com base do em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito INDEPENDE de novas 

provas. Com fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE e ao exame do 

mérito. Com efeito, a prova documental acostada aos autos demonstra que 

os requerentes são tios maternos da menor Nathália Beatriz Mazureki da 

Silva, detendo sobre ela, obrigações decorrentes do exercício do poder 

familiar, inclusive o dever de guarda e responsabilidade sobre a infante. O 

estudo psicossocial anexados ao feito (ID 9557307) comprovam a 

situação de fato relatada na inicial e indicam que a menor vive em ambiente 

familiar saudável, tendo um boa qualidade de vida, tanto no aspecto social, 

financeiro, afetivo e psicológico. Tais circunstâncias evidenciam que a os 

requerentes reúnem as condições necessárias para exercer a guarda em 

caráter definitivo da menor Nathália Beatriz Mazureki da Silva. Some-se a 

isso o fato de que o requerido, encontra-se segregado por ter cometido o 

delito de feminicídio contra a genitora da menor, assim, por ora, significa 

que o pai não possui condições morais de criar e educar sua filha. Assim, 

considerando que a criança encontra-se sob a guarda de fato dos 

requerentes, em ambiente favorável aos seus interesses, o que justifica o 

deferimento definitivo da guarda. Ainda, imperioso destacar que não há, 

nestes autos, qualquer prova concreta que desabone a criação 

dispensada pelos requerentes; pelo contrário, o que se vislumbra é que o 

requerido não tem condições neste momento de exercer a guarda da filha. 

Assim, atento ao melhor interesse da criança, entendo que a procedência 

da ação é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para conceder a GUARDA DEFINITIVA da menor Nathália 

Beatriz Mazureki da Silva aos requerentes Gislaine Aparecida Mazureki e 

Valdeir Roque, para todos os fins e efeitos de direito. Como consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita em favor do requerido, no entanto 

condeno-o ao pagamento de custas e ao pagamento de honorários em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, 

do CPC, mas, SUSPENDO a exigibilidade da verba, pelo prazo de 05 anos 

na forma do art. 98, § 3º, do novo CPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE o competente Termo de Guarda e Responsabilidade em favor 

dos requerentes, em caráter definitivo, constando expressamente as 

advertências dos artigos 33 e 35 do ECA. Oportunamente, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de estilo. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 3 de 

setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000653-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000653-54.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS Advogado(s) do 

reclamante: MARIA JOSE DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BMG 

Vistos. Como a parte ré arguiu em sede de contestação preliminar de 

conexão entre a presente ação e o processo n. º 

1003393-19.2017.8.11.0007, em trâmite na 3ª Vara Cível de Alta 

Floresta-MT, com fundamento no artigo 351 do CPC/15, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que 

entender de direito, podendo produzir provas. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se. Defiro o pedido de inversão em favor da 

autora, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por se tratar de ação que versa 

sobre direito do consumidor e por ser ela parte hipossuficiente na 

produção da prova. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 05 de 

setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

SENIR HUBNER SAN DMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000319-20.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): SENIR HUBNER SAN DMANN Advogado(s) do reclamante: 

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1) A presente causa não apresenta 

complexidade em matéria de fato ou de direito, razão pela qual, deixo de 

designar a audiência de que trata o § 3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO 

A SANEAR o processo desde logo. 2) Quanto a preliminar de prescrição 

quinquenal arguida pela parte requerida tal pleito não merece muitas 

discussões, na medida em que o requerimento do benefício ora 

pretendido, na via administrativa, deu-se em 15/05/2017 (id 11703428), e o 

ajuizamento da demanda, em 08/02/2018, ou seja, não transcorreu o prazo 

prescricional entre o pedido na via administrativo (extrato juntado aos 

autos) e o ajuizamento da presente demanda. Além do mais, é fato que se 

trata de preliminar genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto 

às parcelas que se pretende ver aplicada a matéria prescricional, 

sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, 

REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré. 3) No que 

tange ao pedido de tutela provisória, passo a análise. Conforme a 

sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória é gênero 

do qual são espécies: tutela de urgência, que se subdivide em tutela 

satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou cautelar – sendo 

que ambas podem ser requeridas antecedente ou incidentalmente – e 

tutela de evidência, consoante dispõe o art. 294 do CPC/2015: Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Assim, compete 

ao Magistrado verificar dois pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Então, aqueles dois clássicos 

pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito e perigo da 

demora) foram agora transformados nos seguintes termos: probabilidade 

do direito e perigo ao resultado útil do processo. É o que está estabelecido 

no caput do art. 300 do CPC/2015: 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. Assim, 

não vejo, ao menos por ora, o preenchimento dos requisitos necessários 

para concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte autora. É dizer, 

as provas colacionadas devem ser suficientes a calcar o Julgador de que 

não será tal tutela irreversível, devendo, pois, tais provas, serem 

inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária ser prejudicada. No 

caso em apreciação, trata-se de aposentadoria por idade rural, de maneira 

que entendo imprescindível a produção de prova testemunhal para fazer 

um juízo de valor seguro acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos 

legais para a obtenção do benefício de maneira que se faz temerária a 

concessão de tutela provisória (seja a de urgência ou de evidência) antes 

de encerrada a instrução processual. Além disso, analisando detidamente 

as provas documentais apresentadas nos autos pela parte requerente, 

verifico que inexistente prova suficiente do exercício da atividade rural da 

autora no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 

conforme exigência dos arts. 39, inciso I e 143, ambos da Lei 8.213/91. 

Por fim, sabe-se que a aposentadoria rural por idade somente poderá ser 

concedida mediante prova suficiente ou início razoável de prova material 

do exercício de atividade rural, corroborada por prova testemunhal. Neste 

sentido, colaciono alguns julgados recentes do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA 

POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 

ANOTAÇÃO NA CTPS DECORRENTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA 

SENTENÇA. 1. Está consolidado no STJ o entendimento de que "a 

sentença homologatória de acordo trabalhista é admitida como início de 

prova material para fins previdenciários, mesmo que o INSS não tenha 

participado da lide laboral, desde que o decisum contenha elementos que 

evidenciem o período trabalhado e a função exercida pelo trabalhador" 

(STJ, AgRg no AREsp 249.379/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/04/2014). 2. O julgamento antecipado da lide 

cerceia o direito da autora, pois se mostra necessária a produção de 

prova testemunhal, a fim de que seja corroborada a prova indiciária 

apresentada. A sentença deve ser anulada ante a impossibilidade da 

análise do mérito, nos termos do § 3º do art. 515 do código de processo 

civil. 3. Remessa necessária provida, prejudicada a apelação da parte ré, 

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo 

de origem para prosseguimento do feito, oportunizando-se a produção de 

p r o v a s .  ( T R F - 1  -  A C :  0 0 4 1 7 4 7 2 7 2 0 1 1 4 0 1 9 1 9 9  

0041747-27.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL HERMES GOMES 

FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 01/06/2016 

e-DJF1). PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. AUSENTE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

DOCUMENTOS POSTERIORES AO IMPLEMENTO IDADE. IMPOSSIBILIDADE 

DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão do benefício de 

aposentadoria por idade exige a demonstração do trabalho rural, 

cumprindo-se a carência prevista no art. 142 da Lei de Benefícios, 

mediante início razoável de prova material, corroborada com prova 

testemunhal, ou prova documental plena. Exige-se, simultaneamente, idade 

superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher (art. 48, § 1º, da 

mesma lei). 2. No caso dos autos, embora a parte autora tenha completado 

a idade para aposentadoria, não apresentou início de prova material capaz 

de comprovar o exercício de atividade rural, sob o regime de economia 

familiar, por tempo suficiente à carência. 3. Os documentos apresentados 

devem ser contemporâneos ao período sob comprovação, em face da 

necessidade de aferir-se o cumprimento do cumprimento do período de 

carência legalmente exigido. No caso, a parte autora juntou diversos 

documentos referentes ao imóvel rural adquirido em 1997, ou seja, quando 

já contava com mais de 55 anos de idade. 4. (...) 9. Apelação desprovida. 

Sentença mantida. (TRF-1 - AC: 00587448020144019199, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 12/08/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

03/09/2015). De mais a mais, em demandas desse talante, as provas 

colacionadas devem ser suficientes para que o Julgador, ao conceder a 

tutela provisória, tenha quase certeza de que se a demanda fosse julgada 

na ocasião, sairia a parte requerente vencedora, o que não é o caso, pois, 

para aferir se a autora tem o direito que alega, repito, provas deverão ser 

colhidas. Sendo assim, INDEFIRO a tutela provisória almejada, conforme . 

4) Inexistindo outras preliminares ou questões processuais a serem 
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decididas, declaro o feito saneado. 5) Sem o prejuízo de outros, FIXO 

como principal ponto controvertido, o exercício de atividade laboral rural na 

forma exigida pela lei para obtenção do benefício. 6) Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09/10/2018, às 16h20min., devendo a 

Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES das partes e seus 

procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da parte autora a necessidade 

de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de 

não comparecimento. 7) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do 

CPC/2015), sob pena de preclusão, e deverá observar ao disposto nos 

artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC/2015. 8) Deverá o (a) advogado (a) 

constituído (a) pela parte informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada, mediante comprovação nos autos, observadas as regras do art. 

455, do CPC/2015. 9) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da 

prova, porquanto o presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus 

incisos do art. 373 do CPC/2015. 10) INTIMEM-SE ambas as partes acerca 

da presente decisão, inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do 

CPC/2015. 11) PROCEDA-SE a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 

338 da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 05 de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002951-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. (ADVOGADO(A))

J. C. S. (ADVOGADO(A))

R. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002951-19.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ROBERTO STAVARENGO Advogado(s) do reclamante: 

VALTER STAVARENGO, JEAN CARLO STAVARENGO REQUERIDO: 

VILMA RODRIGUES VALENTE Vistos. Trata-se de ação de 

regulamentação de guarda de menor c/c pedido de tutela de urgência 

proposta por Roberto Stavarengo contra Vilma Rodrigues Valente, ambos 

devidamente qualificados. Considerando que a inicial, foi emendada, 

RECEBO-a em todos os seus termos. Processe-se o presente feito em 

segredo de justiça. Requer o autor a concessão da tutela de urgência, 

pois bem, a tutela provisória caracteriza-se pela cognição sumária, sendo 

uma característica comum a todas (antecipada, cautelar e de evidência). 

Por cognição sumária, entende-se que será julgada com base na 

probabilidade (fumus boni iuris). Essa cognição sumária justifica-se pela 

idéia de juízo provisório e celeridade. Dispõe o art. 300 do CPC/2015: “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.” Assim, diante das circunstâncias e fatos 

narrados no pedido inicial, bem como, da documentação juntada, que são 

provas capazes de demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade 

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

verifico que a concessão da antecipação de tutela de urgência pretendida 

para que a guarda provisória da seja concedida em favor do genitor 

medida que vai ao encontro dos interesses daquela, mormente quando 

visa apenas dar segurança jurídica a uma situação de fato consolidada. 

Assim, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela pretendida pelo requerente, CONCEDENDO 

PROVISORIAMENTE A GUARDA da menor Vitória Gabrielly Rodrigues 

Stavarengo em favor do requerente Roberto Stavarengo, que já a mantém 

de fato, sem prejuízo de sua revogação a qualquer tempo. LAVRE-SE o 

respectivo Termo de Compromisso de Guarda Provisória, INTIMANDO-SE o 

autor para comparecer à Secretaria da 1ª Vara, a fim de subscrevê-lo. 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação que será realizada pelo CEJUSC desta Comarca no dia 

09/10/2018, às 14:20, observando-se o disposto no § 1º do art. 695 do 

CPC/2015 (o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo) 

e que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da 

data supra designada (CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a parte ré 

deverá comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, ou, de 

Defensor Público (CPC, art. 695, § 4º). CONSIGNE-SE, no mandado de 

citação que, caso não haja autocomposição na audiência ora designada, a 

parte ré terão prazo de quinze (15) dias, a contar da data da audiência 

supra designada (CPC, art. 335, I). INTIMEM-SE a parte autora e seu 

advogado para comparecerem à audiência supra designada. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 10 de setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003028-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA GONCALVES ALONSO (AUTOR(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003028-62.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): CLARA GONCALVES ALONSO Advogado(s) do reclamante: 

SERGIO LUIZ DO AMARAL, JOSIANE DO AMARAL, PATRICIA FERREIRA 

PAPOTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1) A 

presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou de 

direito, razão pela qual, deixo de designar a audiência de que trata o § 3º 

do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A SANEAR o processo desde logo. 

Verifico que a parte requerida suscitou preliminar de prescrição, o que 

passo a apreciar. Tal pleito não merece muitas digressões, na medida em 

que o requerimento do benefício ora pretendido, na via administrativa, 

deu-se em 29/11/2016, e a distribuição da demanda, em 06/11/2017, 

destoando por completo do período prescricional aplicável ao presente 

caso (quinquenal). Além do mais, é fato que se trata de preliminar 

genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às parcelas que 

se pretende ver aplicada a matéria prescricional, sobremaneira que 

insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, REJEITO a preliminar 

de prescrição aventada pela parte ré. Inexistem outras preliminares ou 

questões processuais a serem decididas, razão por que declaro o feito 

saneado. 2) DEFIRO a prova testemunhal requerida por ambas as partes. 

3) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o 

exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção 

do benefício. 4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 09 de outubro 

de 2017, às 15h 40min, devendo a Secretaria de Vara proceder as 

INTIMAÇÕES de ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE 

na intimação da autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de 

prestar depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 

do CPC/2015, para o caso de não comparecimento. 5) O rol de 

testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de quinze (15) dias 

(art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de preclusão, e deverá 

observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC/2015. 

5.1) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015. 6) DEIXO de dispor 

acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se 

encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 7) 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, para 

os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 11 de setembro de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003106-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MONTEIRO VAZ (REQUERENTE)

WANDERLEY BRICATTE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003106-22.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

RAQUEL MONTEIRO VAZ REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Trata-se de ação 

de restituição de valores c/c indenização por danos morais e materiais 
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proposta por Raquel Monteiro Vaz contra Ocean Air Linhas Aéreas S/A – 

Aviança Brasil, ambos devidamente qualificados. Alega a parte autora que 

é pessoa pobre na acepção legal da palavra, não podendo arcar com o 

pagamento das taxas e custas processuais, pleiteando, assim, para que 

lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita. Pois bem. A meu 

ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Por essa razão, 

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

autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada 

(seja por meio de declarações de imposto de renda, extratos bancários, 

conta de energia, bem como de água dos últimos três meses), sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. CONSIGNE-SE que o 

presente despacho observa o disposto no art. 10 do CPC/15. Decorrido o 

prazo, com ou sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001019-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE CARVALHO SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001019-64.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): IVONETE CARVALHO SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária de amparo 

ao deficiente com antecipação de tutela proposta por JAMILY ANTONIA 

SANTOS DE ARAÚJO, representada por sua genitora Ivonete Carvalho 

Santos contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos. Alega a autora que possui quadro de alteração de 

comportamento, histórico de alucinações visuais e auditivas, solilóquio, 

comportamento infantil para idade, sendo o histórico de doenças 

cadastradas no CID 10 (OMS): F 29 + F 90, razão porque, requereu a 

concessão do benefício assistencial administrativamente, mas, teve seu 

pedido negado pela autarquia. A Inicial veio instruída com os documentos. 

Pela decisão de ID 4353569 a inicial foi recebida, oportunidade, também, 

que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, nomeado perito 

judicial, o médico psiquiatra Dr. Duarte Guerra, bem como, determinada a 

realização de estudo socioeconômico. Foi acostado aos autos o laudo 

pericial. Estudo social aportado aos autos no ID 5049430. Devidamente 

citado, o réu apresentou contestação 10958265, alegando preliminarmente 

a prescrição das parcelas vencidas, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido inicial da presente ação. No ID 12207267 a 

requerente apresentou impugnação à contestação. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pela procedência dos pedidos 

iniciais. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Quanto a preliminar de prescrição trazida pela 

Autarquia, está não merece prosperar, pois o requerimento na via 

administrativa se deu em 24/11/2015 e a ação foi ajuizada em 18/12/2016, 

portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento 

da ação, assim, rejeito a preliminar manejada pela autarquia ré. Estando 

devidamente instruído o feito e não havendo preliminares a serem 

decididas, passo ao julgamento do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC/2015, não havendo necessidade de dilação probatória. 

Nota-se que no presente caso a controvérsia do embate recai apenas 

sobre dois aspectos, quais sejam, o fato de a autora sofrer, ou não, de 

deficiência (física/mental/intelectual ou sensorial) que lhe tragam 

impedimentos de longo prazo, bem como, se atende ao requisito 

econômico para o fim de concessão do benefício pleiteado. Pois bem. O 

benefício de amparo assistencial foi instituído para garantir a subsistência 

da parcela da população impossibilitada de trabalhar e sem meios próprios 

de subsistência, devido à idade avançada ou por ser portadora de 

deficiência, independentemente de qualquer reciprocidade contributiva. 

Para fazer jus ao benefício, o portador de deficiência, além de comprovar 

a doença incapacitante, deve demonstrar a hipossuficiência financeira 

familiar, nos termos do artigo 203, V da Carta Magna: Art. 203. A 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: (…); V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei. A matéria foi regulamentada pela Lei nº 8.742/93, 

que dispõe sobre a organização da assistência social, estabelecendo em 

seu artigo 20 o seguinte: Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 

garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. § 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta 

pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. § 2o 

Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 3o 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência 

ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário-mínimo. (…). Deste modo e, sem sombra de dúvidas, a 

concessão do benefício de amparo assistencial restringe-se à 

comprovação, pelo requerente, do preenchimento cumulativamente de dois 

requisitos, quais sejam ser portador de deficiência que lhe traga limitações 

de longo prazo, e possuir renda familiar per capita inferior a ¼ do salário 

mínimo vigente. Nesta toada, o laudo pericial encartado no ID 10354420 

atesta que a autora apresenta lesão neurológica irreversível (CID 10 F79) 

que pode ser vista como agravo neurológico e também psicóticos com 

repercussões comportamentais e prejuízos de funções executivas. 

Quando questionado acerca dos impedimentos, em interação com 

diversas barreiras, se podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, o perito 

informou que “Obviamente que sim, não consegue executar operações 

aritiméticas simpes” (quesito juízo “c”). Informa ainda, que a autora possui 

“Dificuldade de aprendizagem, alterações comportamentais e 

autoagressividade, perambulação e inquietação de longa data”. E mais, “A 

Periciada não adiquiriu domínio como escrita, apresenta óbvio 

comportamento de realização de funções executivas devido ao prejuízo 

cognitivo.". Esclarece, ainda, o laudo pericial, que "tem claro prejuízo das 

funções executivas inerente ao comportamento cognitivo, necessitando 

auxílio de cuidadores para realização de atividades instrumentais da vida 

diária". Vale ressaltar que o presente benefício, assim como os demais, se 

concedido, pode sofrer alteração, isto, caso haja comprovada melhora da 

situação anteriormente averiguada, podendo, inclusive, ser 

suspenso/revogado tal benefício. Por oportuno, calha registrar que o 

significado para o termo incapacidade assinalado pela Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) deve ser buscado na realidade do mundo da 

vida, com atenção redobrada sobre suas contradições insuperáveis. Das 

informações colacionadas no laudo pericial, percebo que agravo 

neurológico que a autora possui tem condão de lhe retirar sua capacidade 

intelectual, habilidade de comunicação, interação social e capacitação 

profissional adequada à sua limitação. Portanto, entendo estar PROVADO 

o requisito da incapacidade da parte autora. Destarte, a deficiência 

apresentada pela autora preenche um dos requisitos legais para obtenção 

do benefício pleiteado, qual seja o da incapacidade, nos resta, agora, 

avaliar tocante à condição da família de prover a manutenção da autora. 

No ponto, cumpre salientar, que o segundo requisito, regido pelo § 3º do 

artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (possuir renda familiar inferior a ¼ do salário 

mínimo vigente), deve ser avaliado com maior ponderação, isto, a fim de se 

atingir o cunho social para o qual a LOAS fora criado, visualizando-se, 

para tanto, a situação de miserabilidade da parte autora. Assim, para 

melhor visualizar o campo socioeconômico da parte autora, realizou-se 

recente estudo de ID 5049464, o qual relata o seguinte: “(...) Sendo assim, 

no quesito referente à Situação Socioeconômica da família e diante dos 

requisitos do Benefício Assistencial (BPC), referente à renda mensal bruta 

familiar per capita, entendemos de acordo com as informações citadas 

acima, que os rendimento da família são inferiores a 1/4 do salário mínimo 
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vigente, porém a parte autora(Jamily Antonia Santos de Araújo de 14 

anos) se enquadra dentre os requisitos exigidos por esta Lei. (...)” (SIC) – 

Relatório Social, de 07/03/2017. No caso, tenho que restou comprovada a 

situação de miserabilidade da parte autora, uma vez que sequer há a 

renda per capita de grupo familiar, já que a mesma mora com sua genitora 

e seu irmão de 11 anos, cumprindo, pois, o requisito do artigo 20, § 3º, da 

Lei nº 8.742/93. Por fim, cumpre ressaltar que o benefício em questão 

possui caráter nitidamente assistencial, ou seja, deve ser destinado 

àquele que dele necessita e comprove sua necessidade, o que é o caso 

dos autos. Tocante ao termo inicial, este será da data do requerimento 

administrativo (24/11/2015 ), conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 

DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. 1. Afasta-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, 

porquanto o deslinde da controvérsia requer apenas a análise de matéria 

exclusivamente de direito. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, 

o termo inicial para a concessão do benefício assistencial de prestação 

continuada é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a 

partir da citação. Agravo regimental improvido. (Superior Tribunal de 

Justiça STJ; AgRg-REsp 1.532.015; Proc. 2015/0112835-7; SP; Segunda 

Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 14/08/2015) – Grifo nosso Assim, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício do amparo 

social, imperiosa se faz a concessão do mesmo. Diante do exposto, nos 

termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

pela autora JAMILY ANTONIA SANTOS DE ARAÚJO e CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos: a) A 

IMPLANTAR o benefício de amparo assistencial a pessoa portadora de 

deficiência, desde a data do requerimento administrativo (24/11/2015 ), 

com renda mensal equivalente a um (01) salário mínimo; b) A efetuar o 

PAGAMENTO das parcelas retroativas quanto ao benefício de amparo 

assistencial a pessoa portadora de deficiência, desde o requerimento 

administrativo (24/11/2015 ), até a data imediatamente anterior à sua 

implantação (DIP), devendo sobre tais parcelas, incidir juros de mora, a 

partir da citação (súmula nº 204, do STJ), de 1% a.m. até a edição da Lei 

nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m., 

e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada 

parcela c) Por derradeiro, ante a decisão supra, CONCEDO à requerente 

JAMILY ANTONIA SANTOS DE ARAÚJO TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando a IMPLANTAÇÃO do beneficio de amparo assistencial a 

pessoa portadora de deficiência, no prazo de trinta (30) dias. O perigo de 

dano é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. OFICIE-SE 

ao requerido, observando-se o disposto na CNGC/MT, REQUISITANDO A 

IMPLANTAÇÃO do benefício, consignando-se o prazo máximo de trinta 

(30) dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. 

Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios 

que FIXO no importe de dez por cento (10%) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do 

STJ). DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, 

§ 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). 

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da 

condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por fim, em 

cumprimento ao disposto no artigo 1.288 da CGNC/MT segue ementa: a) 

Segurada: JAMILY ANTONIA SANTOS DE ARAÚJO. b)Benefício: Amparo 

Assistencial ao Portador de Deficiência. Lei nº 8.742/93 (LOAS). c)Renda 

mensal: Valor equivalente a um salário mínimo. Benefício concedido 

judicialmente. d)Direito ao recebimento das parcelas atrasadas 

reconhecido desde a data do requerimento administrativo (24/11/2015 ), 

até sua efetiva implantação. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 3 de 

setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001964-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. V. D. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001964-80.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): F. G. V. D. J. RÉU: inexistente Vistos. Trata-se de ação de 

retificação de registro civil apresentada por Filipe Gonçalves Varjão de 

Jesus, representado por sua genitora Denise de Jesus Valente, 

pretendendo mudança em seu assento de nascimento. Aduz o requerente 

que em seu assento de nascimento consta como genitor o nome de 

Marcelo de Jesus, contudo, tendo este alterado o seu nome para “Denise 

de Jesus Valente”, bem como o sexo para “feminino”, por meio da decisão 

judicial proferida no processo de código 140819, pretende a alteração do 

registro de nascimento para que conte o nome de “Denise de Jesus 

Valente” no referido registro. A inicial veio instruída com os documentos. 

Pelo despacho de Id 13481741 determinou-se a intimação do Ministério 

Público para se manifestar. O Ministério Público se manifestou 

favoravelmente à retificação do assento de nascimento do autor. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório, na essência. FUNDAMENTO. 

DECIDO. De início, ressalto que é plenamente possível a alteração do 

registro de nascimento quando preenchidos os requisitos exigidos por lei 

e, nesse sentido, colaciono o teor do artigo 109 da Lei de Registros 

Públicos, que preconiza: Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra 

ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. 

(Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975). Por assim dizer, o 

legislador facultou ao interessado pela retificação instruir o pedido apenas 

com documentos ou com indicação de testemunhas. É sabido que a regra 

geral no ordenamento jurídico é imutabilidade do nome, com exceção dos 

casos de erro de grafia, exposição ao ridículo ou se houver relevante 

razão de ordem pública, conforme artigos 56 e 57 da Lei nº 6.015/73, que 

assim dispõem: Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a 

maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar 

o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a 

alteração que será publicada pela imprensa. (Renumerado do art. 57, pela 

Lei nº 6.216, de 1975). Art. 57. A alteração posterior de nome, somente 

por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será 

permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, 

arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, 

ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 

12.100, de 2009). Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, 

todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. (Redação dada 

pela Lei nº 9.708, de 1998) No entanto, os documentos apresentados, 

verifica-se que o genitor do requerente alterou o seu nome e seu gênero 

em 25/10/2017, oportunidade na qual aderiu também ao sobrenome 

paterno, passando a se chamar Denise de Jesus Valente, constando 

como gênero feminino, sendo que em 25/10/2017 foi averbado na certidão 

de casamento a alteração do nome de Marcelo, ocasião em que passou a 

se chamar Denise, assim, não há vedação legal nem prazo para exercício 

desse direito, desde que não haja prejuízo na identificação da 

ascendência de pessoa. É dizer, desde que não haja prejuízo à 

ancestralidade e a terceiros, seja por não haver vedação legal a tal pleito, 

seja porque a norma que dispõem sobre registro civil assim recomenda, 

porquanto o direito ao nome se encontra inserto nos direitos à 

personalidade, não podendo, assim, ser restringido sem justificativa 

plausível. Sendo assim, uma vez que a presente tem por objetivo a 

supressão do sobrenome materno (Valente), haja vista a falta de 

ascendência do referido sobrenome, bem como a substituição do campo 

da filiação de MARCELO DE JESUS VALENTE para DENISE DE JESUS 

VALENTE. Analisando detidamente os documentos anexados aos autos, 

verifico que, a referida supressão permitirá melhor identificação da 

ascendência do requerente, ademais, dos patronímicos constantes no 

nome da requerente. Por fim, considerando o parecer favorável do 

Ministério Público e a existência de motivação válida a autorizar a 

alteração pretendida pela autora, a supressão do patronímico paterno bem 

como contar o nome correto de seu genitor, isto é Denise de Jesus 

Valente é medida que se impõe. Diante do exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, com fundamento no § 4º do artigo 109 da Lei nº 

6.015/73 e, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o presente pedido de retificação de registro civil, para o fim 

de DETERMINAR a ALTERAÇÃO no assento de nascimento de FILIPE 

GONÇALVES VARJÃO DE JESUS, lavrado no livro A/045, às fls. 155, sob 

o número 27863, no Cartório de Registro Civil, Cartório Dalla Riva – 2º 

Ofício, o qual PASSARÁ A SE CHAMAR FELIPE GONÇALVES VARJÃO DE 
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JESUS VALENTE, bem como, constar o nome de seu genitor, qual seja, 

DENISE DE JESUS VALENTE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública. Isento de custas e despesas processuais, dada a gratuidade de 

justiça. Sem condenação em honorários. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil, Cartório Dalla Riva – 2º Ofício (consignando que 

deverá ser retificado o nome FELIPE GONÇALVES VARJÃO DE JESUS 

VALENTE, bem como, constar o nome de seu genitor, qual seja, DENISE DE 

JESUS VALENTE), determinando ao Senhor Oficial que encaminhe, no 

prazo de cinco (05) dias, certidão do referido registro para que seja 

anexado a estes autos, informando que o feito corre sob o pálio da Justiça 

Gratuita. Aportando a certidão de nascimento devidamente retificadas 

neste feito, INTIME-SE a requerente para retirá-la, no prazo de cinco (05) 

dias, mediante termo nos autos. Após o cumprimento de todas as 

determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE o presente, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 3 de setembro de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000250-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL (ADVOGADO(A))

TEREZINHA RUELLA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000250-85.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): TEREZINHA RUELLA DE OLIVEIRA Advogado(s) do 

reclamante: MOISES ROBERTO TICIANEL, JOAO GABRIEL DAN LOPES 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. 1) A 

presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou de 

direito, razão pela qual, deixo de designar a audiência de que trata o § 3º 

do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A SANEAR o processo desde logo. 

Verifico que a parte requerida suscitou preliminar de prescrição, o que 

passo a apreciar. DA PRESCRIÇÃO Tal pleito não merece muitas 

digressões, na medida em que o requerimento do benefício ora pretendido, 

na via administrativa, deu-se em 22/10/2015, e o ajuizamento da demanda, 

em 01/02/2018, ou seja, desde o indeferimento administrativo não ocorreu 

o lapso temporal quinquenal de nenhuma parcela vencida. Além do mais, é 

fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de qualquer 

especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada a matéria 

prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. 

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré. 

Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, 

razão por que declaro o feito saneado. 1) Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 09/10/2018, às 16h40min, devendo a Secretaria de 

Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos os litigantes e seus 

procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de 

seu comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando 

as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de não 

comparecimento. 2) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto 

controvertido, o exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela 

lei para obtenção do benefício. 3) O rol de testemunhas deverá ser 

aportado aos autos no prazo de quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, 

do CPC/2015), sob pena de preclusão, e deverá observar ao disposto nos 

artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC/2015. 4) Deverá o(a) advogado(a) 

constituído(a) pela parte informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada, mediante comprovação nos autos, observadas as regras do art. 

455, do CPC/2015. 5) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da 

prova, porquanto o presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus 

incisos do art. 373 do CPC/2015. 6) INTIMEM-SE ambas as partes acerca 

da presente decisão, inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 10 de 

setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002487-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU AUGUSTO DE PEDRI (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

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 

sob Id 15299906; 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001439-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA SILVA RESENDE (AUTOR(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 

sob Id 15259067; 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107238 Nr: 2602-09.2013.811.0007

 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: Luzia Costa Leonardi

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT, Sergio Jesus Silva - OAB:10699 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Luzia Costa Leonardi 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A parte credora requer a expedição de alvará judicial para levantamento 

das quantias depositadas.

É o relatório.

 DECIDO.

Ante ao depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 

924, inciso II do CPC/2015.

 Em consequência, DEFIRO o pedido de liberação de valores, conforme 

postulado pela parte exequente, que somente poderá ser efetivada após 

dois (2) dias úteis do esgotamento do prazo para manifestação da parte 

executada, conforme disposto no art. 1º §1º do Provimento N. 68/2018 

CNJ.

 INTIME-SE a parte executada para, querendo, se manifestar no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas. Após decorrido o prazo com ou sem 

manifestação CERTIFIQUE-SE.

Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente de nova 

conclusão, EXPEÇA-SE alvará judicial, devendo o valor dos honorários de 

sucumbência e contratuais serem depositados nas contas indicadas às 

fls. 137/138, sendo, respectivamente, os honorários sucumbenciais em 

favor de Edilaine Matchil Machado da Silva, CPF 883.990.609-68 C.C nº 

26957-3, Ag. 1779-5 Banco do Brasil S/A e os contratuais (40%) em favor 

de Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva, CPF 557.446.131-53 

C.C 72528-5, Ag. 1380-3 Banco Bradesco S/A. O valor do benefício 

restante deverá ser depositado na conta bancária da autora (fls. 138), 

(Luzia Costa Leonardi, CPF 864.722.831-68 C.C nº 0001400-1, Ag. 1380-3 

Banco Bradesco S/A).

Sem custas e honorários.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 109358 Nr: 4857-37.2013.811.0007

 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: Maria da Conceição Bernardes

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67937 Nr: 901-18.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bettoni & Borba Ltda - ME, Vera Lucia Bettoni, 

Márcia Rodrigues Borba

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

Grosso - OAB:

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

OAB:16889-B, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D, WILSON 

MEIRELES DE BRITO - OAB:136587

 Vistos.

Diante da manifestação da parte executada, INTIME-SE a exequente, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se pronunciar no que entender de direito.

Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137392 Nr: 1597-44.2016.811.0007

 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: Joaquim Nascimento de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Susan Erika Yano da Silva Mocelin, Clinica de 

Olhos Yano Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa Lima - 

OAB:5956/RO, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia Lopes Nunes - 

OAB:20.834 OAB/MT

 Vistos.

Embora a parte autora tenha se manifestado pelo deferimento da produção 

de prova pericial, denota-se que o endereço do requerente esta 

desatualizado nos autos, conforme certidão negativa de intimação de fl. 

132.

Destarte, é um dever da parte manter seu endereço atualizado (art. 77, 

inc. V, do CPC/15), portanto, postergo a apreciação do pedido de perícia 

médica e determino a intimação da parte autora, por intermédio de seu 

patrono, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline seu atual domicílio, 

sob pena de indeferimento do pedido retro.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46678 Nr: 6240-94.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Germino Gomes

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

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Germino Gomes Filiação:

 Valor das Custas Processuais:430,08 (quatrocentos e trinta reais com 

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

94. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 390,65 (trezentos 

e noventa reais com sessenta e cinco centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 39,43 (trinta e nove reais com quarenta e três 

centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada 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 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.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de: restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001898-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DE PAIVA (AUTOR(A))

VITOR PINHEIRO SEGANTINE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001898-37.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

ANGELO DE PAIVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos. Compulsando os autos, entendo que para ter melhor convicção 

acerca do julgamento do presente processo, se faz necessária a juntada 

de documentos a fim de complementar o extrato CNIS anexo nos autos. 

Portanto, com fundamento nos artigos 370, 371 combinado com o art. 438, 

inciso I, ambos do CPC/15, CONVERTO o julgamento em diligência e 

REQUISITO por meio de OFÍCIO a autarquia previdenciária, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos extrato CNIS atualizado do 

requerente ANGELO PAIVA, inscrito no CPF n° 285.586.931-53. 

Acompanhe o ofício cópia do extrato CNIS aportado aos autos ao Id. 

9029212. CONSIGNE-SE que a parte poderá realizar a diligências para 

obter o referido extrato, sendo que se juntado pela parte antes da 

resposta pela autarquia os autos deverão ser feitos conclusos, 

entretanto, se inerte, será AGUARDADA a resposta do INSS. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 10 de setembro de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001359-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

MELINA LEMOS VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA STEDILE DE MATOS (EXECUTADO)

joel quintella (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001359-08.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Advogado(s) do reclamante: MELINA LEMOS VILELA EXECUTADO: 

RENATA STEDILE DE MATOS Advogado(s) do reclamado: JOEL 

QUINTELLA Vistos. Analisando detidamente os autos, vejo que a 

executada deixou de juntar a procuração, assim, antes de apreciar o 

pedido de homologação do acordo entabulado entre as partes, INTIME-SE 

a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

o instrumento procuratório. Quanto ao pedido de desbloqueio do valor 

penhorado via sistema Bacenjud formulado pela parte exequente (id 
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15247630), DEFIRO o pleito, e, para tanto, PROCEDO à liberação da 

quantia bloqueada. Após decorrido o prazo para a juntada do respectivo 

documento, com ou sem a manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos para as deliberações necessárias. Cumpra-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 11 de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003149-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO LEODY SOARES DA CRUZ (RÉU)

 

Processo: 1003149-56.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

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

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

autora acerca da decisão de id. 15220100, com audiência de conciliação 

designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 15h00 horas, a ser 

realizada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Alta Floresta/MT, bem como para que providencie o 

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

12 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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90331 Nr: 4688-55.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Campião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Jose Campião, Cpf: 

20830580972 :

Valor das Custas Processuais:575,03 (quinhentos e setenta e cinco reais 

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

folha 96. 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$ 161,63 (cento e sessenta e um reais com sessenta e 

três centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada 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 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.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de: restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/82017/CGJ

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000334-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PEQUENO DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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

estes autos, com a finalidade de intimação da parte REQUERENTE, por 

meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000369-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA CRISTINA BERGER BARBON (AUTOR(A))

LUCIETE APARECIDA JARDIM TEIXEIRA (AUTOR(A))

ALZENIR DA SILVA (AUTOR(A))

LUIS ANTONIO TEIXEIRA (AUTOR(A))

VAGNER IASINSKI (AUTOR(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IARA RODRIGUES GALVAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE CONVIVIO BARCELONA (RÉU)

W G F INCORPORADORA LTDA (RÉU)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

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

manifeste-se acerca das correspondências juntadas aos autos, indicando 

ainda, no mesmo prazo, o novo endereço das requeridas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002270-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO SALTIEL (EXECUTADO)

WALMIR JOSE MOMBACH (EXECUTADO)

MADEIREIRA SANTA INES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

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

manifeste-se acerca da correspondência juntada sob ID 15294152, 

indicando ainda o novo endereço dos requeridos, sob pena de extinção do 

feito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130109 Nr: 5193-70.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivan da Silva Pagotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - OAB:RJ 

114.089, Fernando César Zandonadi - OAB:5.736/MT, Henrique 

Alberto Faria Motta - OAB:113815, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA 

SOUSA - OAB:155.834/RJ

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia médica designada para o dia 

20/09/2018, às 10 horas, que será realizada no Hospital Geral.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95396 Nr: 3739-94.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdCdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte 

exequente, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos requerendo o que de 

direito, haja vista o decurso do prazo de suspensão deferido nesta ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133216 Nr: 6869-53.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

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

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT 12.333

 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 90-92. 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 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130840 Nr: 5604-16.2015.811.0007

 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: Raquel Maria lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ely Nicolau Lopes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: 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 Ely Nicolau Lopes, nomeando-lhe 

como curadora sua filha, Raquel Maria Lopes dos Santos.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.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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 11 de setembro de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109330 Nr: 4829-69.2013.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Floresta Amazônica Hotel e Turismo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - OAB:MT 

1810-A, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:1) RECEBO, todavia, REJEITO “in tontum”, os embargos 

declaratórios apresentados pela embargante por não haver nenhuma 

omissão na sentença proferida nos autos, mantendo-a inalterada.2) Por 

fim, deverá ser observado pela Secretaria de Vara, em caso de 

interposição de recurso pela parte, a interrupção de que trata o art. 1.026 

do CPC/2015.Ciência as partes.Cumpra-se a sentença retro até seu 

efetivo arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 101268 Nr: 2877-89.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floresta Amazônica Hotel e Turismo Ltda

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson de Carvalho - OAB:MT 

1810-A, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

 Vistos.

Como deliberado à fl. 74, INTIME-SE a parte executada para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a parte exequente para se pronunciar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Observe-se a prerrogativa de intimação do ente público (art. 183 do 

CPC/15).

Cumpra-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001920-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO (RECONVINDO)

NEIDE BELTRAN GARCIA (RECONVINDO)

JARI GARCIA DE ARAUJO (RECONVINDO)

CARLOS HENRIQUE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (RECONVINTE)

VALTER STAVARENGO (ADVOGADO(A))

JULIANO SILVA CARVALHO (RECONVINTE)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001920-95.2017.8.11.0007 Vistos. Diante do 

agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada pelo Ofício 

Circular/GAB/CNJ nº 06/2018 e verificando a possibilidade da solução 
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consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de conciliação para o 

dia 7/11/2018, às 9h30, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca, nos 

termos dos parágrafos segundo e terceiro, do art. 3º, do CPC. Intimem-se 

os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento obrigatório 

de seus causídicos ou Defensores Públicos. Cumpra-se, visando a 

realização da solenidade. Alta Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001369-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM (ADVOGADO(A))

HILDA BRICATTE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEBRANDO BRICATTE (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001369-18.2017.8.11.0007 Vistos. Recebo o 

Recurso de Apelação. Considerando que fora expedido mandado de 

intimação para a parte requerida no endereço constante nos autos e fora 

informado que esta mudou-se do respectivo endereço sem informar o 

juízo, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cumprindo-se o §3º, do art. 1.010, com as homenagens 

deste Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000216-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

BENEDITA TEODORO DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO VITOR DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000216-13.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando-se 

o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em observância aos 

Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino a intimação da 

parte Embargada, na pessoa de seus patronos, para que se manifestem 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 1.023, §2° do 

novo Código de Processo Civil e após, voltem-me os autos conclusos. Alta 

Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001178-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BATISTA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001178-36.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT aforada 

por Gilmar Batista em desfavor da Seguradora Líder - DPVAT S/A, visando 

o pagamento do seguro obrigatório diante de lesões permanentes 

ocasionadas por abalroamento ocorrido no dia 09/10/2016. Assevera que 

requereu administrativamente o pagamento da indenização do Seguro 

DPVAT, tendo recebido R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais com cinquenta centavos). Assim, requer a condenação da requerida 

ao pagamento de R$ 11.137,50 (onze mil e cento e trinta e sete reais com 

cinquenta e sete centavos), no valor total previsto no seguro. 

Conjuntamente à exordial, coligiu documentos. A inicial foi recebida, 

deferindo-se a gratuidade de justiça e determinando-se a citação da 

requerida. Sobreveio a contestação. Impugnação à contestação. 

Vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido. 

Inicialmente, constato que a requerida alegou a preliminar de ausência de 

laudo do IML, o que acarretaria afronta ao §5º, do art. 5º, da Lei 6.194/74. 

De pronto, consigno que a preliminar não merece acolhimento, uma vez 

que o Instituto Médico Legal desta Comarca, em razão do volume de 

trabalho que lhe é demandado, não realiza perícias médicas em casos de 

acidentes automobilísticos. Ademais, versa o aludido dispositivo sobre o 

dever do IML na constatação, porém sem configurar como pressuposto de 

constituição do processo que o laudo seja feito pelo IML, ao contrário do 

que arguido. REJEITO A PRELIMINAR EM VOGA, pois, do contrário, 

estar-se-ia a afrontar o princípio da inafastabilidade da jurisdição esteja 

expressamente previsto no inciso XXXV, art. 5º, da Constituição Federal, 

o legislador processual civil o ressalta, novamente, nas normas 

fundamentais do Novo Código de Processo Civil, em seu art. 3º. Não 

havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando à 

organização de sua instrução. A par disso, consoante o disposto no artigo 

357 do Código de Processo Civil, fixo os seguintes pontos controvertidos: 

I-) a ocorrência do sinistro automobilístico; II-) se há invalidez permanente; 

III-) se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez 

permanente; IV-) se a invalidez permanente é total ou parcial; V-) se 

parcial, se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no 

anexo da Lei n. 6.194/74; VI-) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). Com efeito, DEFIRO a 

produção de prova pericial requerida na contestação. Para tanto, nomeio o 

Dr. André Luiz Brito, 85369-F, fisioterapeuta, como perito, fixando seus 

honorários iniciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos 

antecipadamente pela parte requerida, mediante depósito em juízo no 

prazo de 20 dias, sob pena de desistência da prova. Após a comprovação 

do depósito por parte da requerida, intime-se o perito nomeado para que 

designe data para a realização da perícia, sendo que juntamente com o 

mandado de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes a 

serem apresentados no prazo de 05 (cinco) dias, caso não tenham sido 

apresentados. Igualmente seja comunicado o Sr. perito que terá livre 

acesso a documentação juntada aos autos. Consigo que a parte autora 

possui o ônus de levar à apreciação do Sr. perito os exames laboratoriais, 

clínicos e de imagem que estejam em seu poder, sob pena de restar 

eventualmente prejudicado o ônus constitutivo de seu direito. Após a 

juntada aos autos do laudo pericial, vistas às partes para manifestação, 

pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002079-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA GODOI ARTIGAS (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002079-04.2018.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Tendo em vista a improvável possibilidade de 

conciliação em casos tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT 

distribuídas nos últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO 

de designar a audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE 

a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, e CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, 

deverá indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda que 

deverá a parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, 
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eis que os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de 

acordo com o disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003150-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003150-41.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

pedido de liminar de busca e apreensão formulado por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra MARCOS ROBERTO ALVES 

PEREIRA, com base no Decreto-Lei 911/69. O contrato de financiamento 

com alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes e 

comprovada a mora através do protesto anexado aos autos. Assim: 

DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do veículo: marca FORD, 

modelo FIESTA HATCH FLEX KINETIC (CLASS/PULSE) 1.0 8V A/G 4P, ano 

2010/2011, chassi 9BFZF55A3B8094437, placa NUB7968, cor VERMELHA 

e renavam nº 229515967, descrito na inicial, expedindo-se o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou 

de quem esta indicar, que será responsável pelo mesmo na qualidade de 

depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do 

bem. 2) Após executada a liminar, o devedor terá o prazo de 05 (cinco) 

dias para pagar a dívida pendente que, segundo os valores atualizados, 

apresentados pelo credor é de R$ 9.724,24 sendo que neste prazo o bem 

deverá permanecer nesta Comarca. 3) Cumprida a liminar, CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou requerer a purgação da mora, esta, no prazo apontado no item 

“2”. 4) Para efeito de pronto pagamento da dívida, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da dívida apontada. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 12 de setembro 

de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000271-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO CASTRO JUNQUEIRA FILHO (REQUERIDO)

JOSE EDUARDO CASTRO JUNQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000271-95.2017.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

retro, portanto, cumpra-se cf. requer. Alta Floresta, MT, 12 de setembro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002046-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FAGUNDES (REQUERENTE)

FRANCIS DIAS PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002046-48.2017.8.11.0007 Vistos. Diante da inércia 

da parte requerida (certidão sob o ID 14152727), aplico-lhe as penas do 

art. 400 do CPC e declaro devido o crédito apresentado pela parte autora 

(ID 9211942). Por conseguinte, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias dê prosseguimento ao feito, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003112-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003112-63.2017.8.11.0007 Vistos. Diante da inércia 

da parte requerida (certidão sob o ID 14170376 - Pág. 1), aplico-lhe as 

penas do art. 400 do CPC e declaro devido o crédito apresentado pela 

parte autora (ID 14769054 - Pág. 1). Por conseguinte, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias dê prosseguimento ao 

feito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000461-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR PEDRO MULLER (REQUERENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000461-58.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações junto ao sistema Pje. Pretende-se, 

através da presente, executar a sentença contra a Fazenda Pública no 

tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, DETERMINO: 1) 

INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil. 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE 

a tempestividade e vista dos autos à parte exequente para manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS. 3) Se 

decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me os autos conclusos. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000783-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

MARIA BETANHA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000783-78.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações junto ao sistema Pje. Pretende-se, 

através da presente, executar a sentença contra a Fazenda Pública no 

tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, DETERMINO: 1) 

INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil. 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE 

a tempestividade e vista dos autos à parte exequente para manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS. 3) Se 

decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me os autos conclusos. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000664-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA NASCIMENTO DE LIMA MACHADO (AUTOR(A))

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000664-20.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações junto ao sistema Pje. Pretende-se, 

através da presente, executar a sentença contra a Fazenda Pública no 

tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, DETERMINO: 1) 

INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil. 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE 

a tempestividade e vista dos autos à parte exequente para manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS. 3) Se 

decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me os autos conclusos. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001193-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO GIVANNI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001193-39.2017.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

retro. Outrossim, cumpra-se a Secretaria da Vara a decisão sob o Id n. 

12277439. Alta Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003465-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003465-06.2017.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do 

Código de Processo Civil. Sem dar ciência à parte contrária, 

providenciar-se-á, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome da parte executada (CNPJ: 08.852.587/0018-17), até 

o valor de R$ 28.502,25 indicado pela parte exequente. 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-SE a parte executada através do advogado de fl.18, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da 

penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80). Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se em 

termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo 

de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 (trinta) dias para a 

oposição dos embargos à execução fiscal, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

CONCLUSOS. Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do 

Código de Processo Civil, tornem os autos conclusos com urgência para 

ulteriores deliberações. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 12 de setembro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001499-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA DE FREITAS (AUTOR(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001499-42.2016.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

em que a autora ANITA DE FREITAS pleiteia a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação 

de tutela, em face de INSS. Com a inicial, vieram os documentos diversos 

documentos. Recebida a inicial, fora deferido o pedido de assistência 

judiciária gratuita, bem como nomeado perito para realizar a perícia na 

parte autora. Realização de perícia, com a apresentação do laudo junto ao 

Id n. 13941650. Contestação apresentada pela parte requerida. 

Impugnação à contestação. Vieram-me os autos conclusos. É o que 

cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória, mormente a produção de prova 

testemunhal, conforme se verá adiante: Pois bem. Tem-se que o benefício 

de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, 

sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para sua 

concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Dessa feita, examinemos o caso em 

concreto. Submetida a exame médico, a sra. Perita constatou que a parte 

autora é portadora de doença degenerativa na coluna lombar com 

compressão radicular, concluindo pela sua incapacidade total e 

permanente para o trabalho anteriormente exercido, eis que demanda 

esforço físico. Passo à análise da qualidade de segurado da parte autora. 

De acordo com os documentos apresentados, a parte autora era 

segurada obrigatória, quando foi indeferido o beneficio de auxilio-doença 

em sede administrativa (18.07.2016 – Id n. 4547867). Assim, verifico que 

há época em que o benefício ora pleiteado (auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez) foi indeferido, a parte requerente preenchia 

todos os requisitos para a concessão do benefício. Por outro lado, em 

face da conclusão pericial acima exposta e comprovada a qualidade de 

segurado, bem como cumprida a carência, a parte autora também faz jus à 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91. Com efeito, considerando que a parte autora conta com 61 

(sessenta e um) anos de idade (Id n. 4547867 - Pág. 3), entendo que sua 

incapacidade para a prática de serviços que exijam movimentação e 

esforço físico e destreza a incapacitam para as funções anteriormente 

exercidas. Por fim, resta fixar o período em que resta devido cada 

benefício. Nos termos acima expostos, o benefício de auxílio-doença, no 

valor relativo a 80% (oitenta por cento) do salário de contribuição, será 

devido desde a data do requerimento do benefício em sede administrativa 

(18.07.2016) até a data anterior ao laudo pericial (29/06/2018 – 13941650 

- Pág. 5). Já, o benefício de aposentadoria por invalidez é devido desde a 
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data do laudo pericial (30/06/2018- Id n. 13941650), eis que, a sra. perita 

não afirmou a partir de quando a parte autora encontra-se incapacitada 

para o trabalho. Esta conclusão ocorreu apenas na data do laudo pericial, 

data esta que considero como marco inicial para a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado pela parte autora e condeno o INSS: a) a implantar o benefício 

de aposentadoria por invalidez, desde a data do laudo pericial 

(30/06/2018-Id n. 13941650), com renda mensal de 100% (cem por cento) 

do salário-de-contribuição da parte Autora; b) a efetuar o pagamento das 

parcelas retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, com renda 

mensal de 80% (oitenta por cento) do salário-de-contribuição da parte 

Autora, desde a data do requerimento administrativo de seu último pedido 

de auxilio-doença em sede administrativa (18.07.2016), até o dia anterior à 

realização do laudo pericial (29/06/2018), devendo incidir juros de mora de 

0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices 

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

parte Autora a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o INSS 

implementar o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados de sua ciência desta sentença; d) Condeno o 

INSS ao pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 200,00 

(duzentos reais). Requisite-se os honorários periciais junto ao site da 

AJG. e) Concedo à parte autora os benefícios da Justiça gratuita, 

conforme pleiteado; f) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do STJ, nos 

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

e expedindo o necessário. Nos termos da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: ANITA DE FREITAS; 

beneficio concedido: Aposentadoria por invalidez; renda mensal: 100% 

(cem por cento) do salário-de-contribuição do Autora; data do inicio do 

benefício: data do laudo pericial: 30/06/2018; prazo para autarquia cumprir 

a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento, eis que houve a 

concessão de TUTELA DE URGENCIA. Retroativamente: beneficio 

concedido: Auxilio-doença; renda mensal: 80% (oitenta por cento) do 

salário-de-contribuição da Autora; data do inicio do benefício: data do 

requerimento do beneficio de auxilio-doença em sede administrativa 

(18.07.2016), até o dia anterior à realização do laudo pericial (29/06/2018), 

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

correção monetária pelos índices oficiais de poupança desde o 

vencimento de cada parcela. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 12 de setembro 

de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002885-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ANDREACCI CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002885-39.2018.8.11.0007 Vistos. HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência 

da ação e, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Revogo a liminar proferida nos autos. HOMOLOGO a desistência do prazo 

recursal. Resta prejudicado o pedido de baixa de eventuais restrições 

junto ao sistema RENAJUD e DETRAN acerca do objeto da presente lide, 

vez que não houve determinação judicial neste sentido. Sem honorários. 

Eventuais custas e despesas pela parte autora. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001974-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

NEILOR BELKIOR PASSARIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001974-61.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

em que a parte autora NEILOR BELKIOR PASSARIN pleiteia a concessão 

do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez com pedido 

de antecipação de tutela, em face de INSS. Com a inicial, vieram os 

documentos diversos documentos. Recebida a inicial, fora deferido o 

pedido de assistência judiciária gratuita, bem como nomeado perito para 

realizar a perícia na parte autora. Realização de perícia, com a 

apresentação do laudo junto ao Id n. 10811119. Contestação apresentada 

pela parte requerida. Impugnação à contestação. Vieram-me os autos 

conclusos. É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, 

mormente a produção de prova testemunhal, conforme se verá adiante: 

Inicialmente, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela 

autarquia não merece acolhimento, pois o requerimento do benefício se 

deu em 31.03.2017, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de 

ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 

8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Pois bem. Tem-se que o benefício 

de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, 

sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para sua 

concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Dessa feita, examinemos o caso em 

concreto. Submetida a exame, a sra. Perita constatou que a parte autora é 

portadora de Lesão do tendão do supra espinhal de 1.2 cm, concluindo 

pela sua incapacidade parcial e temporária para o trabalho anteriormente 

exercido, eis que demanda esforço físico. Passo à análise da qualidade de 

segurado da parte autora. De acordo com os documentos apresentados, a 

parte autora era segurada obrigatória, quando foi indeferido o beneficio de 

auxilio-doença em sede administrativa (21/06/2017 – Id n. 9132099). 

Assim, verifico que há época em que o benefício ora pleiteado 

(auxílio-doença) foi indeferido, a parte requerente preenchia todos os 

requisitos para a concessão do benefício. Prossegue a sra. Perita 

asseverando que a incapacidade é para sua atividade laboral, pois pode 

exercer atividades leves. Assim, considerando a incapacidade parcial e 

temporária da Autora, concedo-lhe o AUXILIO-DOENÇA, devido desde o 

requerimento do beneficio em sede administrativa (31.03.2017 – Id n. 

9132099). Dessa forma, determino seja a parte Autora submetida a 

programa de reabilitação profissional, junto ao INSS, sob pena de 

cessação do benefício ora concedido, a ser implantado, no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da intimação da autarquia previdência. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito para 

DEFERIR a Autora apenas o benefício do auxílio-doença, pelo período de 

12 (doze) meses, devido desde o requerimento (31.03.2017 – Id n. 

9132099), em sede administrativa. Dessa forma, DETERMINO seja a parte 

Autora submetida a programa de reabilitação profissional, junto ao INSS, 

sob pena de cessação do benefício ora concedido, bem se submeta a 

tratamento médico e fisioterapêutico, indicados no laudo pericial. 

Inadmissível a condenação da parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. Em razão do princípio da sucumbência, com fulcro 

no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), 

CONDENO o Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10 % (dez por cento) do valor das prestações vencidas, 

como tal entendidas todas as parcelas que integrarão o precatório, com 

execução na forma do artigo 535 do NCPC, conforme entendimento das 

Súmulas 111 e 178 do e. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social em cumprimento desta decisum. Diante do requerimento 

expresso da parte autora, preenchidos os requisitos do artigo 300 do 

NCPC, tratando de verba de índole alimentar, DETERMINO que o requerido 

INSS proceda à imediata implantação do benefício previdenciário escopo 

desta sentença, fixando prazo de 60 (sessenta) dias após sua 
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comunicação por ofício (CNGC), pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) revertida em favor da parte autora. 

Requisitem-se o pagamento dos honorários periciais junto ao sistema 

AJG-JF. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, estes são os dados da 

implantação do benefício: nome da parte Segurada: NEILOR BELKIOR 

PASSARIN; beneficio concedido: Auxílio-doença; renda mensal: 80% 

(oitenta por cento) do salário de contribuição; data do inicio do benefício: 

data do pedido administrativo, (31.03.2017 – Id n. 9132099) pelo período 

de 12 (doze) meses; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 

(sessenta) dias para o seu cumprimento. Certificado o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001788-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

ELENI RODRIGUES BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001788-38.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO proposta por ELENI 

RODRIGUES BARBOSA em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT, para condenação da ré no pagamento de R$ 11.500,00 

(onze mil e quinhentos reais) como valor decorrente da indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, resultante do acidente de trânsito ocorrido em 

20/06/2015, causando trauma no tornozelo esquerdo com fratura 

bimaleolar. Recebida a inicial. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação. Impugnação à contestação. Despacho saneador proferido, 

sendo determinada a produção de prova pericial. Comprovante de 

depósito dos honorários periciais, Id 10402565. Apresentação de laudo 

pericial, Id n. 11424459. Manifestação das partes quanto ao laudo pericial. 

Na sequência, foi determinada a complementação da perícia para o fim de 

apontar a repercussão da lesão da parte autora, sendo devidamente 

efetuada e juntada ao Id n. 13434453. É a síntese necessária. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão da parte autora é improcedente. 

Pretende, basicamente, a parte autora a condenação da parte ré ao 

pagamento da indenização do seguro obrigatório em decorrência de 

sequelas decorrentes de acidente automobilístico. A Lei n. 6.194/74 traz 

no caput de seu artigo 3º, de forma precisa, as circunstâncias em que 

incidem a indenizatória e, em particular, a postulada pela parte autora, in 

verbis: Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) O seguro obrigatório de 

responsabilidade civil por veículos automotores tem natureza social e visa 

repartir, entre os proprietários, os riscos inerentes à condução em locais 

públicos. O artigo 5º da Lei nº n.º 6.194/74 conforta a pretensão da autora 

ao dispor que: o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

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

responsabilidade do segurado. Ou seja, em conformidade com a regra 

contida no artigo 5º da Lei nº 6.194/1974, para que o pagamento da 

indenização referente ao DPVAT seja efetuado é de fundamental 

importância que se façam presentes dois requisitos, quais sejam, (a) 

acidente com veículo automotor e (b) ocorrência de danos/morte. Da 

dicção supra depreende-se que não importa averiguação de culpa, 

restando tão somente ao juiz a análise do sinistro e suas conseqüências, 

a fim de determinar, ou não, a obrigação da ré em indenizar. O acidente e 

as sequelas sofridas pela parte Autora vêm devidamente demonstrados 

mediante os documentos acostados à inicial. Todavia, o laudo pericial 

concluiu pela ausência de incapacidade laborativa permanente da parte 

Autora, pelo que, incabível é o pagamento da indenização pleiteada (Id n. 

13434453 e 11424459). Neste sentido, vejamos “in verbis”: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ TEMPORÁRIA - IMPROCEDÊNCIA. - 

Conforme estabelecido pelo art. 3º, parágrafo 1º, II, da Lei 6.194/1974, até 

mesmo a perda anatômica ou funcional parcial incompleta exige, para fins 

de pagamento proporcional da indenização relativa ao seguro DPVAT, que 

do acidente automobilístico tenha resultado invalidez permanente. (TJ-MG 

Processo AC 10105130179358001 MG, Orgão Julgador, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 04/08/2017, Julgamento 27 de Julho de 

2017, Relator Octávio de Almeida Neves (JD Convocado) Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução do 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, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

do Alvará Judicial em favor do perito nomeado, observando os dados 

bancários sob o Id n. 11424459 - Pág. 1. Após, ao ARQUIVO com as 

baixas pertinentes. JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000310-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE WALTER SANDMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000310-58.2018.8.11.0007 Vistos. JOSÉ WALTER 

SANDMANN, adequadamente qualificada nos autos, propôs esta ação de 

aposentadoria por idade rural em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, sustentando o preenchimento dos requisitos legais e, 

carreando aos autos início de prova material – prova documental (sob os 

Id´s 11684713, 11684903, 11684913, 11684920, 11684946, 11684976, 

11684986, 11685010, 11685028, 11685036, 11685058, 11685075, 

11685080, 11685101, 11685113, 11685160, 11685181, 11685228, 

11685288, 11685323, 11685334 e 11685348), na forma da lei de regência. 

Sob o Id 11688723, a inicial foi recebida e deferida a gratuidade da justiça. 

O Requerido foi regularmente citado, apresentando contestação (Id. 

12727946), juntamente com a apresentação do CNIS (Id. 12727974). 

Impugnação à contestação (Id. 13302128). Sob o Id. 13322557 o processo 

foi saneado, sendo designada audiência de instrução e julgamento, 

fixando como pontos controvertidos, o exercício de atividade rural pela 

parte Autora, durante o período de carência, de modo a configurar sua 

qualidade de segurado especial e o caráter da atividade rural (economia 

domiciliar, empregado, etc.). Na audiência de instrução e julgamento, 

colheu-se prova testemunhal, sendo que a parte requerida restou ausente 

de forma injustificada. Foram ouvidos o Autor e suas testemunhas. Ainda, 

houve a concessão de prazo para a juntada de substabelecimento. Após, 

os autos vieram conclusos para sentença. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação reivindicatória de benefício 

previdenciário, tendo a autora colacionado robusta prova material e 

produzido prova testemunhal idônea e harmônica com a sua pretensão 

vestibular, deveras, a ação é procedente. Explico. O autor, documental e 

testemunhalmente, pretendeu e conseguiu comprovar de forma harmônica 

e segura o preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes 

da Lei 8.213/1991 – LGPS, restando incontroverso nos autos sua 

qualidade de segurado (artigo 11 e seguintes, LGPS), sua idade mínima 

(artigo 48, §1º, LGPS) e, também, o exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência daquele (artigo 143, LGPS). O fato do autor não trazer 

para os autos todos os documentos relacionados no artigo 106 da Lei 

8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, 

nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são 

compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício 

de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer outra 

formalidade. Outrossim, as provas carreadas aos autos são 

contundentes, a fim de evidenciar o direito do autor, como se depreende 

das diversas declarações do ITR juntadas, assim como as notas fiscais 

anexadas. No caso em tela o direito do autor esta amparado no art. 11, 

inciso VII da Lei 8.213/91, dado seu exercício de atividade rural em regime 

de economia familiar, outorgando-lhe a qualidade de segurada especial. 

Por conseguinte o demandante, faz jus ao benefício previdenciário 

Aposentadoria por Idade mediante Trabalho Rural, visto que demonstrou o 
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preenchimento dos requisitos legais nos termos do artigo 143 da Lei 

8.213/91. DISPOSITIVO À luz do exposto, RESOLVO o mérito para julgar 

PROCEDENTE o pedido da presente ação, condenando o requerido INSS a 

pagar à autora o benefício previdenciário de Aposentadoria Rural por 

Idade, nos termos dos artigos 48, § 1º da Lei 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde do indeferimento 

(14/09/2017 – Id.11685323 ). Assim, sobre as prestações em atraso 

incidirão juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela. Por 

força do item 6.17.1.1 da CNGCJ DECLARO: I) JOSÉ WALTER SANDMANN; 

II) Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda mensal de um salário mínimo 

nacional; IV) DIB – desde o indeferimento em sede administrativa 

(14/09/2017 – Id.11685323 ); V) RMI – Um salário mínimo nacional; VI) início 

do pagamento – até 60 (sessenta) dias, a partir da intimação desta 

sentença. Em razão do princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, 

§3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), CONDENO o 

Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 

10 % (dez por cento) do valor das prestações vencidas, como tal 

entendidas todas as parcelas que integrarão o precatório, com execução 

na forma do artigo 535 do NCPC, conforme entendimento das Súmulas 111 

e 178 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social em 

cumprimento desta decisum. Diante do requerimento expresso da parte 

autora, preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, tratando-se de 

verba de índole alimentar, DETERMINO que o requerido INSS proceda à 

imediata implantação do benefício previdenciário escopo desta sentença, 

fixando prazo de 60 (sessenta) dias, após sua comunicação por ofício 

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

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

nos termos do art. 496, § 3º inciso I do NCPC. INTIME-SE o autor, através 

de seu patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal. Transitada em julgado da sentença e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos Alta Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011205-95.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WILLIAN DOUGLAS SALLES ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

J. P. COUTINHO FILHO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS (EXECUTADO)

EDISON PEREIRA PRADO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de parcelamento, bem como 

para apresentar o cálculo atualizado do valor exequendo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000957-24.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DE ASSIS MARIANO (EXECUTADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Certifico ainda, que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANE KELLY FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que os embargos de declaração apresentados no ID 15147248, 

são tempestivos. Certifico ainda que procedo a intimação da Patrona da 

parte autora, do inteiro teor dos embargos bem como, para querendo se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003022-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 15:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000253-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA AMARAL PINTO (EXEQUENTE)

RODRIGO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO 

Dados do processo: Processo: 1000253-74.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 19.148,33; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

CLAUDINEIA AMARAL PINTO Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Pessoa(s) a ser(em) 

INTIMADA(s) Nome: CLAUDINEIA AMARAL PINTO Endereço: Chácaras 

Alto Alegre, KM 06, Comunidade Central, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 ; FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) REQUERENTE, acerca da 

liberação de valor em favor de seu (sua) advogada(o) constituído(a) nos 

autos, nos termos da CNGC/MT. Peças que acompanham este mandado: 

ALVARÁ. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva 

Estagiária - 34917 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 - TELEFONE: (66) 

35212699

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003098-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

TAMIS ADRIANA BILIATO PIANOVSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA ROGERIO (REQUERENTE)

ROSANGELA PENDLOSKI (ADVOGADO(A))
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EDINA APARECIDA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PAULO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

CICERO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZABETH SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA LUIZA BORGES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PAULO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

CICERO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZABETH SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA LUIZA BORGES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PAULO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

CICERO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZABETH SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA LUIZA BORGES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

BRUMAR MOTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANHET (REQUERIDO)

EDINEIA MICHELE GERONIMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002761-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 15:40horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. K. N. D. S. (REQUERENTE)

KAMILA DE MOURA SANTOS (ADVOGADO(A))

CASSIANA GABRIEL KATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 23 de outubro 

de 2018, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. K. N. D. S. (REQUERENTE)

KAMILA DE MOURA SANTOS (ADVOGADO(A))

CASSIANA GABRIEL KATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 23 de outubro 

de 2018, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRICATTE BARROS (ADVOGADO(A))

RAQUEL MONTEIRO VAZ (REQUERENTE)

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, conforme Ordem de Serviço n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva Estagiária - 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003253-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO (REQUERENTE)

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

VAGNER RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 16:00 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003253-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO (REQUERENTE)

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

VAGNER RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 16:00 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003148-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE MELO VELOZO (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 02520739169 (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, conforme Ordem de Serviço n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva Estagiária - 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003170-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODILEI STORCHI VILELA (REQUERENTE)

NADIA HENICKA VILELA (REQUERENTE)

MICHELLE AZEVEDO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 de 

outubro de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003170-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODILEI STORCHI VILELA (REQUERENTE)

NADIA HENICKA VILELA (REQUERENTE)

MICHELLE AZEVEDO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 de 

outubro de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO FREDERICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, conforme Ordem de Serviço n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva Estagiária - 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003227-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA (ADVOGADO(A))

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

JEAN FELIPE TREVISAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, conforme Ordem de Serviço n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva Estagiária - 34917

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001182-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE CRISTINA RIGONI - ME (EMBARGANTE)

GIZELI PAULINA HOLZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DA SILVA DOS SANTOS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001182-73.2018.8.11.0007 EMBARGANTE: EMANUELLE CRISTINA 

RIGONI - ME EMBARGADO: FRANCIELE DA SILVA DOS SANTOS Vistos. 

Trata-se de pedido de reconsideração da sentença apresentado pela 

embargante Emanuelle Cristina Rigoni. Oportuno ressaltar que o instituto da 

preclusão, explicando tratar-se da perda da faculdade de realizar 

determinado ato no processo, envolve as partes e o Juiz. Nesta última 

hipótese o ordenamento jurídico impede que o Magistrado decida de novo 

qualquer questão que já tenha sido objeto de decisão anterior. A doutrina 

denomina este fenômeno de preclusão pro judicato, prevista no 

ordenamento jurídico no art. 507 do CPC. Assim se manifesta Nelson Nery 

Junior in Código de Processo Civil Comentado, RT, 6ª ed., p. 778: 

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de 

preclusão pro judicato”. No presente caso, a embargante intentou pedido 

de reconsideração da sentença, o que não é passível de apreciação 

judicial por esbarrar na proibição decorrente da preclusão pro judicato e 

da coisa julgada. Assim, por ter a função jurisdicional esgotado com a 

prolação da sentença, deixo de apreciar o pedido formulado pelo 

embargante no Id nº 14608005. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e arquive-se o processo eletrônico. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 12 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: 1001196-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE APARECIDA GRAMA FONSECA (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da Patrona da parte autora, do inteiro 

teor das juntadas dos IDs. 15267837, 15267835 e 15267834, bem como, 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003228-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA (ADVOGADO(A))

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

DEISSON HENRIQUE KINAST (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, conforme Ordem de Serviço n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva Estagiária - 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003230-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEISSON HENRIQUE KINAST (REQUERENTE)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA (ADVOGADO(A))

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, conforme Ordem de Serviço n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva Estagiária - 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003233-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

FABIOLA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA P. DA SILVA MORAIS PRAIA GRANDE - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação do Requerente do inteiro teor da correspondência de 

ID de nº 14393464, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003303-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES (ADVOGADO(A))

NIVERALDA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

DARUICH HAMMOUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY RIBEIRO MACHADO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, conforme Ordem de Serviço n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003162-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

DIRCEU PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 de 

outubro de 2018, às 14:00 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. K. N. D. S. (REQUERENTE)

KAMILA DE MOURA SANTOS (ADVOGADO(A))

CASSIANA GABRIEL KATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1002097-25.2018.8.11.0007; 

Valor causa: R$ 20.399,99; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CASSIANA GABRIEL KATO, ISADORA KATO 

NOGUEIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/10/2018 Hora: 13:40 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. ALTA FLORESTA - MT, 10 de 

setembro de 2018 Atenciosamente, Maria Izabel dos Anjos Olsen 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) Prislene 

Paiva Estagiária - 34917 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 

1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 - TELEFONE: (66) 

35212699

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 158955 Nr: 1468-90.2014.811.0045

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhyelesy Naiane Nascimento Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Costa - OAB:MT/21075-O, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

 Processo n.º 1468-90.2014.811.0007

Código: 158955

5ª Vara

 Vistos etc.

Primeiramente, DETERMINO o integral cumprimento do despacho proferido 

em audiência, às fls. 325/326.

ELABORE-SE novo cálculo.

 Após, vistas as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 13 de agosto de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105754 Nr: 1002-50.2013.811.0007

 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: Oi S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Primeiramente, é importante ressalvar que o débito em questão é 

advindo de processo administrativo em que a parte autora foi notificada 

para o pagamento das dívidas, sob pena de serem remetidas à 

Procuradoria Geral do Município de Alta Floresta para inscrição do débito 

em Dívida Ativa e subsequente execução judicial.Para tanto, cabe salientar 

que, de acordo com o artigo 187 do CTN, que dispõe sobre o Sistema 

Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à 

União, Estados e Municípios, a cobrança judicial do crédito tributário não é 

sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação 

judicial, concordata, inventário ou arrolamento. (Redação dada pela Lcp nº 

118, de 2005).Do mesmo modo, o §7º do artigo 6º da Lei nº11.101/05, 

descreve que as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo 

deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de 

parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação 

ordinária específica.Assim, o débito em questão não deve ser habilitado na 

recuperação judicial, nem mesmo deve ser levantado o valor anteriormente 

depositado pela empresa Oi S/A para garantia do juízo, visto que não 

fazem parte da mencionada recuperação judicial.Portanto, DETERMINO a 

intimação da parte vencedora/Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta, para requerer o cumprimento de sentença, apresentando o valor 

atualizado da dívida, em conformidade com o acórdão proferido nos 

autos.Após, será expedido alvará de levantamento do valor devido em 

cumprimento de sentença, sendo que o valor remanescente será 

devolvido para a parte autora/empresa Oi S/A.Às providências, 

intimem-se.Cumpra-se.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 176/2018

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

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

suas atribuições legais, etc... CONSIDERANDO a Portaria nº 154/2018/DF, 

de 15.8.2018, que estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta 

Comarca para o mês de setembro do corrente ano; CONSIDERANDO as 

determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 

estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem 

como o plantão semanal; CONSIDERANDO pedido de substituição 

formulado pelo servidores Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli e Ana 

Carla de Castro Penteado;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 154/2018/DF, de 15.8.2018, no 

que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Gestores Judiciários desta 

Comarca, nos dias abaixo especificado: PLANTÃO REGIONAL DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: Período: De 6 a 14 de SETEMBRO de 

2018 Gestor (a): Judiciário (a): ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO 

Telefones: (66) 99635-3887 PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS: Período: De 21 a 28 de SETEMBRO de 2018 Gestor 

(a): Judiciário (a): VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI 

Telefones: (66) 98112-8779

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC). Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu 

plantão de final de semana e feriado após o horário final do expediente 

das sextas-feiras e véspera de feriado e terá o seu término no início do 

horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o 

plantão judiciário do Juiz Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10 de setembro de 2018. DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Sentença

PROCESSO Nº:11687-28.2013.811.0004(CÓD. 177465)PEDIDO DE 

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

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

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

Garças/MT, visando averiguar possíveis irregularidades referentes às 

Matrículas n° 21.201(duplicidade). 2. Com a inicial vieram os documentos 

(fls. 4/20). 3. A matrícula primeira matrícula n° 21.201 com área de 10.681 

has, refere-se a uma área de terras situadas neste Município, denominada 

"Fazenda Goiás", aberta em 24 de maio de 1.983 de propriedade primitiva 

de ESMERALDO GONÇALVES DE SÁ e MARIA APARECIDA DE LEITE 

GONÇALVES. Consta ser originária da matrícula n.º 6.555. 4. A matrícula 

n.º 6.555(fls. 7), refere-se a um imóvel rural com área de 20.071 ha, de 

propriedade primitiva de MARIA FERREIRA DA COSTA JACOMINI, aberta 

aos 26 de abril de 1978. Consta ser originária das transcrições n.º 9.312, 

9.311, 9.310 e matrícula n.º 5.579, porém nela não consta averbação de 

venda para a matrícula n.º 21.201. 5. Quanto a escritura registrada no R-1 

da matrícula n.º 21.201 não confere com os registros do Cartório de 

Baliza, conforme informações de fls. 29 e 81. 6. Após serem solicitados, 

foram juntados diversos documentos: fls. 25/81. 7. Intimado, o Ministério 

Público manifestou-se (fl. 60/61) pelo bloqueio da matrículas nº 21.201 

com área de 10.681 has. 8. Os interessados foram intimados (fl. 66), para 

querendo, se manifestar, porém decorreu o prazo sem qualquer 

manifestação. 9. É apontado pelo Oficial Registrador que na matrícula n.º 

6.555 não consta averbação de venda para a matrícula n.º 6.555(fls. 48). 

10. Quanto a segunda matrícula n.º 21.201 com área de 450 m², foi aberta 

mediante apresentação de Título Definitivo de Propriedade expedido pela 

Prefeitura Municipal desta cidade em 29 de janeiro de 1980 em favor de 

JOÃO OLIVEIRA DA SILVA. 11. Da análise dos autos, observa-se que 

esta matrícula refere-se a uma área de terras com 450 m² situada no 

Município de Nova Xavantina/MT, e, conforme averbação inserta na 

referida matrícula (AV.02 – 21.201), em 12 de março de 1990, a totalidade 

de sua área foi transferida para o Serviço Registral de Nova 

Xavantina/MT, recebendo o nº 6.153, no Cartório de Registro de Imóveis 

daquela Comarca. 12. De acordo com o art. 169, caput, da Lei nº 6.015/73, 

"todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão 

no Cartório da situação do imóvel", instituindo a regra da territorialidade. 

13. Ao comentar o artigo 169, da Lei 6.015/73, o doutrinador Walter 

Ceneviva (2010, item 425), em sua obra Lei dos Registros Públicos 

Comentada, assim expressa:"Criados novos serviços será aguardada sua 

efetiva instalação. Nessa hipótese a área é atribuída a um novo 

registrador, mas há período em aberto, de espera, até o início de suas 

atividades, no qual o antigo continua a receber os registros. À margem 

destes ou ao pé das matrículas, enquanto subsistirem, continuarão a ser 

feitas averbações que lhes digam respeito, mesmo depois da instalação 

do novo serviço (art. 295)." 14. A CNGCE também faz alusão ao tema 

conforme prescreve o art. 656, a seguir:Art. 656. Quando for criada nova 

serventia e, enquanto esta não for instalada, os registros continuarão a 

ser feitos na circunscrição que sofreu o desmembramento, não sendo 

necessário repeti-los na nova serventia. 15. Da análise dos autos, 

denota-se que esta matrícula foi encerrada no Serviço Registral desta 

Comarca, em decorrência da instalação do Cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis na Comarca de Nova Xavantina/MT, para onde a 

totalidade do imóvel foi transferido, abrindo-se, nova matrícula para o 

imóvel em questão, fato que põe termo à atuação desta Diretoria do Foro 

para a prática de atos, se configurada a existência de irregularidades na 

cadeia dominial desta, conforme competência definida pelo art. 52, do 

COJE/MT. 16. A competência é o instituto que define o âmbito de exercício 

da atividade jurisdicional de cada órgão e, neste caso, a fiscalização dos 

Cartórios Extrajudiciais do Município e Comarca de Nova XavantinaMT 

deve ser exercida pela Diretoria do Foro daquela Comarca, para onde este 
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feito deverá ser remetido. 17. Portanto, qualquer que for a decisão acerca 

da análise das possíveis irregularidades existentes na matrícula já 

encerrada nesta circunscrição, não terá a eficácia esperada, uma vez 

que os atos referentes à movimentação do imóvel já estão sendo 

realizados na matrícula nº 6.153, que está sob a competência do Juiz 

Corregedor Permanente da Comarca de Nova Xavantina/MT. 18. 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. 19. 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. 20. Diante 

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

fraude ao Registro Público. DISPOSITIVO. 21. Diante do exposto, com 

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

bloqueio das Matrículas n° 21.201, com área de 10.681 ha. 22. Quanto a 

matrícula n.º 21.201 com área de 450 m², declino da competência para 

conhecer e processar este procedimento em favor do douto Juízo 

Corregedor Permanente do Foro da Comarca de nova Xavantina/MT. 23. 

Expeça-se mandado de bloqueio da matrícula 21.201, com área de 10.681 

ha, 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. 24. 

Oficie-se ao Diretor do Foro da Comarca de Nova Xavantina, 

encaminhando cópia da presente decisão, bem como de todos os 

documentes referentes à matrícula n.º 21.201 com área de 450 m². 25. 

Publique-se presente decisão no DJE. 26. Intimem-se. Cumpra-se. 27. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 10 de setembro 

de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15751 Nr: 1990-42.1997.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Negri Filho - OAB:, Rafael 

Martins Felício - OAB:MT 4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FERNANDO NARDÃO - 

OAB:2.083-e, João Evangelista Gonçalves - OAB:MT 2.006, Mário 

Takatsuka - OAB:SP 43.638

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 373, em decorrência do lapso temporal.

 2. Dito isso, INTIME-SE a parte exequente para dar andamento no feito ou 

requerer o que entender de direito, 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.: 276680 Nr: 5199-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDALHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, Marcos Valério Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Carlos Luiz Curi, Angelita Peres 

Bueno Curi, Larissa Bueno Curi, Andre Luiz Bueno Curi, Marcos Bueno 

Curi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que não houve a comprovação do 

pagamento da Tabela (C) Distribuidor e Contador – Não oficializado.

 2. Deste modo, para o regular andamento do feito, faz-se necessário a 

intimação da parte autora para quitar ou comprovar o adimplemento das 

custas iniciais no valor de R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos), conforme informações às fls. 348, podendo, desde já, ser 

depositada na Agência 0571-1, Conta Corrente 52600-2, Banco do Brasil 

S/A, em nome do Cartório do Distribuidor Judicial.

3. Diante o exposto, INTIME-SE a parte autora para que providencie a 

quitação das custas ou comprove o adimplemento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com fulcro no 

art. 290 do CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261396 Nr: 13862-53.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donaldison Martins de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelen Cristina de Souza - 

OAB:MG 135.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 43 diante do período já decorrido.

 2. Ademais, considerando que a parte interessada cooperará com o 

cumprimento da diligência (art. 261, §3º, CPC/2015), INTIME-SE o autor 

para dar seguimento no feito, visando atingir a finalidade da missiva, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução da Carta Precatória no 

estado que se encontra.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181448 Nr: 3298-20.2014.811.0004

 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: Manoel Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clínica Odontológica - Dentista Popular

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 13.613

 Nos termos da CNGC e do despacho proferido, procedo a intimação das 

partes para apresentarem quesitos e/ou indicarem assistentes técnicos no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153393 Nr: 4658-92.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Carolino da Rocha, Clarice Pereira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS, VPdS, Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 235, EXPEÇA-SE o competente alvará, em nome 

e para a conta indicada na petição visando o levantamento dos valores 

depositados à fl.232.

2. Após, tendo em vista o cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO nos termos do art. 924, inciso II, CPC/2015. ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71672 Nr: 4946-79.2007.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo Carrijo da Silva, Claudeni Bento da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Excelsior de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DIONÍSIO LIRA E 

SILVA - OAB:OAB/GO 17.118, LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:25468/GO, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gouvêa de 

Vasconcellos - OAB:9023/MT, GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:10.320-B/MT

 13.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.14.Apresentado o laudo pericial, 

sem necessidade de conclusão dos autos, DÊ-SE vista às partes para que 

se manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de concordância tácita.15.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263157 Nr: 14972-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S. DOS SANTOS E CIA LTDA, Heloisa Silva 

Santos, Lionésio Sousa Silva, Francyelle Silva dos Santos

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

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Informo ainda que a Comarca a qual devera 

constar na guia é a de Barra do Garças/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184995 Nr: 6283-59.2014.811.0004

 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: Edson de Sousa Brito

 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

 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 requerente, 

via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados de fls. 113/117.

§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.: 223987 Nr: 5282-68.2016.811.0004

 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: Wilkinson Evilásio Sales Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Henrique de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do telegrama de fl.51, CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação 

que DESIGNO para o DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, às 12h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262086 Nr: 14294-72.2017.811.0004

 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: Danilo Ferreira Teodoro, Felipe Prajnatara Balbino da 

Silva, Fernando Maione Cruz, Hugo Fernando Ferreira Marques, Elaine 

Maria de Souza, Igor Mendes Lima, Cleuton Roberto Silva Morbeck Júnior, 

Fernando Aires Barcelos, Maria Clara de Oliveira, Tarcisio Fernando de 

Souza Moreira, Larissa Jordana Oliveira Patias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Millennium de Educação e Cultura Ltda, 

Grupo Empresarial Davi Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 158/160, vez que ao analisar os 

autos verifica-se que o AR de fl. 154 foi devolvido ao remetente sem a 

citação da parte requerida - Grupo Empresarial Davi Dias.

 2. Assim, INTIME-SE a parte autora para promover a citação do 

demandado acima identificado, vez que cabe a ela diligenciar nesse 

sentido (art. 240, §2º, CPC/2015). FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de impossibilidade no prosseguimento do feito.

 3. CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora se houve apresentação de contestação 

por parte do requerido Instituto Millennium de Educação e Cultura LTDA.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176030 Nr: 9917-97.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Seguritizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. BORGES ME, Weldemaer Silva Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 146, vez que já foi apreciado e deferido (fl. 

145).

 2. INTIME-SE a parte exequente para dar andamento no feito ou requerer 

o que entender de direito, 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.: 68502 Nr: 2004-74.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN&SL, CAdJdS, JBCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 175, conforme requerido.

2. SUSPENDO o feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, 

§1º, CPC/2015.

3. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Exequente para que promova o 

andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180813 Nr: 2722-27.2014.811.0004

 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: Januária Maria Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Maria José de 

Carvalho, Ronaldo de Miranda Filho, OSMAR JOSÉ DE CARVALHO, Onilso 

Prado, Heloisa Helena Ribeiro de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Nos termos do art 152, VI, impulsiono o feito para que seja intimada 

autora, para manifestar se tem interesse a sessão de conciliação, para 

tentativa de acordo, solicitado pelo requerido em fls. 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276792 Nr: 5276-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Oliveira Coelho, Imobiliária Pontaleste 

Ltda, Marcílio Peres Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT, 

MÁRCIA MARIA NOGUEIRA GUIMARÃES - OAB:6.977B

 VISTOS.

1. Tendo em vista a arguição de preliminares em sede de contestação, 

INTIME-SE o requerente para, querendo, impugnar a contestação, 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.: 273412 Nr: 3212-10.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marsal Rocha de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 VISTOS.

1. Nos termos do art. 144, VIII do CPC/2015, DECLARO-ME impedido para 

processar e julgar o feito.

 2. Remetam-se os autos ao meu substituto processual, com as devidas 

homenagens.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204211 Nr: 6201-91.2015.811.0004

 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: Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenedy Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:MT 11.054-A

 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 prazo 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.: 175404 Nr: 9094-26.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Kardec Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:MT 6.294-B, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482, 

Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Tavares 

Junior - OAB:BA 11.147

 Vistos.

1. Considerando que a parte exequente não logrou êxito em localizar bens 

do devedor passíveis de penhora, DEFIRO o pedido retro (fl. 149).

2. Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 01 

(um) ano, período onde se suspenderá também a prescrição, conforme 

preceituado no art. 921, III, e §1º, do CPC/15.

3. Decorrido prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do 

disposto no §4º, do art. 921, do CPC/15.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273714 Nr: 3383-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdS, MPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Oliveira Costa - 

OAB:21242/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para que se manifeste, 

indicando seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, CPC/2015.

2. Decorrido prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos os 

autos para as devidas deliberações

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 62 Nr: 285-58.1987.811.0004

 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: Dário Knopfholz, Espólio de Rosalina Flacks Knopfholz, 

Espólio de Henrique Knopfnolz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Mário Afonso, Roldão Simione, Antônio 

Silvestre, João Bosco Silvestre, Arcenio Clari Fleck, João Sidoni, SINAL 

S/A Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Varasquim - 

OAB:PR0041918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A/MT, Vinicius Bignardi - OAB:12.901/MT

 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, 
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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.Ademais, atente-se a secretaria ao disposto à fl. 392, procedendo as 

intimações necessárias à parte exequente exclusivamente na figura do 

patrono Dr. MURILO VARASQUIM, OAB/PR 41.918, conforme requerido.

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91760 Nr: 5576-67.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Coelho de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson Martins Vasconcelos, Admilson 

Uruguay de Almeida, Marilza Francisca de Brito, Ana Maria da Silva Souza, 

Edinaldo Pereira Lima, Waldivino Freire de Souza, Alcinda Arraes Barbosa, 

Francielma Lopes de Oliveira, Raimunda Francisca de Brito, Taissa Natalia 

Souza Anicesio Domingues, Lovani Marilei Faleiro, Antonio de Sousa Lima, 

Jonatan da Mata de Jesus, Sebastião Borges de Carvalho, Armando 

Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584, Danilo de Paula e Silva - OAB:9900/MT, Júnior 

César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, luis felipe lammel - 

OAB:7133 MT, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A, 

Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - OAB:14005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, JULIANA 

BATISTA DOS SANTOS - OAB:11.154-MT, Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada, ARMANDO CARLOS, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, entregar a coisa, objeto desta reintegração de posse, o 

qual indico como sendo: LOTE Nº 05, DA QUADRA 68A, COM ÁREA DE 

450m², MATRÍCULA 33.448, conforme determinado na sentença de fls 

405/413, confirmada pelo acórdão de fls 555/563, 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. 538, §3º, 

CPC/2015 c/c art. 536, §1º, CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem a entrega voluntária da coisa, EXPEÇA-SE 

mandado de IMISSÃO NA POSSE do bem em favor do Credor, lavrando-se 

o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, conforme 

art. 538, caput, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271252 Nr: 1774-46.2018.811.0004

 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 Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 1774-46.2018.811.0004, Protocolo 

271252, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214736 Nr: 12292-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Marques Amorim Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia Cooperatica de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

SOARES BERNARDES, para devolução dos autos nº 

12292-03.2015.811.0004, Protocolo 214736, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91767 Nr: 9179-51.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco Fortes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Gabriel de Oliveira, Sílvia dos Santos 

Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Carvalho Assis - OAB:MT 

10.905, Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT, Paulo Henrique 

Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO RAFAEL DE 

JESUS COSTA NASSER, para devolução dos autos nº 

9179-51.2009.811.0004, Protocolo 91767, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284052 Nr: 9502-41.2018.811.0004

 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: Zeny Ramos dos Santos Rodrigues

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

9502-41.2018.811.0004, Protocolo 284052, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262545 Nr: 14585-72.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Gabriel de Oliveira, Sílvia dos Santos Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fortes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO RAFAEL DE 

JESUS COSTA NASSER, para devolução dos autos nº 

14585-72.2017.811.0004, Protocolo 262545, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202261 Nr: 5093-27.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Krislian Layson de Oliveira, Priscila Mayara de Andrade 

Cruvinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilio Martins Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRAN KARLOS DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5093-27.2015.811.0004, 

Protocolo 202261, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244633 Nr: 2494-47.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Maria Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

2494-47.2017.811.0004, Protocolo 244633, 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.: 263727 Nr: 15321-90.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 67/95 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.: 213361 Nr: 11471-96.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Sales da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Eduardo da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabelle de Baptista - OAB:MT 

19.065, João Paulo Vieira Deschk - OAB:11474-MT, Kátia Gobatti 

Calça - OAB:MT 13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B, 

Sandra Negri - OAB:MT 18472-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 58 e, tendo em vista as consultas 

realizadas, conforme fls. 59/62, impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, requeira os 

meios cabíveis para fins de citação.

 Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27959 Nr: 311-31.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roncador Alimentos Ltda, Luiz Carlos Dadalto, 

Carmem Beatriz Capitão Leal & Silva Dadalto, Astor Stulp

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

OAB:22.165-A/MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Em cumprimento a decisão de folhas 326, e com base no artigo 883 e 

seguintes do CPC, designo leilão judicial dos bens penhorados nos 

referidos autos de folhas 180, ficando designada a data de 03/12/2018 às 

13:00 horas, para o 1º Leilão, no átrio do Forum, pelo maior lanço acima da 

avaliação, e não havendo licitantes, desde já fica designado a data de 

14/12/2018, às 13:00 horas, para o 2º leilão no mesmo local, pelo maior 

lanço, desde que não considerado preço vil, nos termos do artigo 891 do 

CPC. Cujo edital será publicado nas redes mundiais de computadores e 

afixado no átrio do fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27959 Nr: 311-31.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roncador Alimentos Ltda, Luiz Carlos Dadalto, 

Carmem Beatriz Capitão Leal & Silva Dadalto, Astor Stulp

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

OAB:22.165-A/MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para informar nos autos de forma por extenso o valor atulizado do débito, 

não apenas em planilhas, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165436 Nr: 7495-86.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. S. CONFECÇÕES LTDA, Leila Roseli 

Schirmbeck de Moraes, Antônio Moraes Neto

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 135, impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 10 dias, requeira o que 

entender de direito para fins de prosseguimento, sob pena de 

arquivamento, uma vez que não houve constrição de valores, conforme fl. 

137 e verso.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244364 Nr: 2314-31.2017.811.0004

 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: Michelle Candida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada às fls. 107/116, é 

tempestiva. Outrossim, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação a referida contestação.
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Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263727 Nr: 15321-90.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

juntar aos autos a guia do recolhimento da diligÊncia de folhas 62/62v, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, nos termos da informação de folhas 96/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274739 Nr: 3931-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00, 

(trinta e seis 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264832 Nr: 16070-10.2017.811.0004

 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: FdS, MAF, MQF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASC, TMDH, GAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Queiroz Fullin 

- OAB:MT 11.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - 

OAB:23337/O, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, Carlos Lourenço 

Mitsuoshi Daltro Hayashida - OAB:13568/MS, CRISTIANO DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:23507/MT, GETÚLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O, Mauricio Antonio da Silva Filho - 

OAB:16287/O - MT

 Impulsionamento por certidão

Certifico que as contestações de fls. 104/154, 155/168 e 169/181 foram 

apresentadas 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-las, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254327 Nr: 9176-18.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Élito dos Reis Guimarães, Zara Faria Sobrinhop 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. L. Imóveis Ltda, Cleibio Araújo de Oliveira, 

Alicio Rufino de Sousa, Geisa Batista da Silva, Mayssa Freitas Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL GUIMARAES - 

OAB:19235/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 129, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236699 Nr: 13942-51.2016.811.0004

 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: Marcely Longo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:30669/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

informar nos autos no prazo máximo de 05 ( cinco) dias, os dados 

bancarios como nome e numero do banco, numero da agência, numero da 

conta bancaria, conta corrente ou poupança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240051 Nr: 16291-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bonasa Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M & C Casa de Carne Ltda, Carmem Lúcia de 

Siqueira, Antônio Marcos Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Alvarenga Vieira 

Lima - OAB:GO 32.686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 83.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90050 Nr: 3904-24.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pavicon Engenharia e Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 180.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 
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os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278378 Nr: 6277-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. PEREIRA SILVA SANTOS & CIA LTDA ME, 

SALVADOR FERREIRA DA SILVA, José Geraldino Monteiro, Fagner Willian 

Alves da Silva, IVANILDE FLORENCIO DE BARROS MONTEIRO

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO seja procedida a consulta junto aos 

sistemas BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado dos 

Executados.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241588 Nr: 365-69.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Matrinchã Ltda, Leandro Valoes 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. DEFIRO o pedido de fls.89, devendo ser procedida as anotações do 

referido patrono junto ao Sistema Apolo, para fins de publicações e 

intimações.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63424 Nr: 6474-85.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 135.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177044 Nr: 11192-81.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Nascimento Freitas, Breno Miranda 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93536 Nr: 7342-58.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Laurencio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTEMPLA CONSÓRCIO NACIONAL S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 143.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267385 Nr: 17584-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João José de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DETERMINO que seja procedida a consulta junto aos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado dos 

requeridos.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160545 Nr: 1183-94.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Balbino de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Fogaça de Sousa, Sandra Rodrigues 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavianne Vaz Andrade - 

OAB:MT/1.2.988, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:, MILTON MARTINI - OAB:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68169 Nr: 1691-16.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Fabiula Muller Koenig - OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli 

- OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. DEFIRO o pedido de fls.72v, devendo ser procedida as anotações do 

referido patrono junto ao Sistema Apolo, para fins de publicações e 

intimações.

5. Por fim, verifica-se a necessidade de atualização do valor do débito, 

razão pela qual, DETERMINO que, no mesmo prazo, o exequente proceda 

com a devida atualização do valor do débito, nos termos do art.798, I, “b”, 

CPC.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156739 Nr: 9000-49.2011.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soubhia e Cia Ltda, Marcio Aparecido Moreira Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodorico Narciso Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Thiago Queiroz 

da Silva - OAB:16587/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. DEFIRO o pedido de consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

5. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

6. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159100 Nr: 11935-62.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacildo Paulino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vilela de Paula - 

OAB:72318/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 
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executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155586 Nr: 7587-98.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Sia - ME, Gentil Sia - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180771 Nr: 2685-97.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Alves - ME, Maria Moezia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264666 Nr: 15948-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Nunes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Salma Elias Eid Serigato - 

OAB:30998/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67641 Nr: 1153-35.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Cesar Corbucci

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

OAB:22819/PR, Fabiula Muller Koenig - OAB:GO/22.819, Gustavo R. 

Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Massaharu 

Maekawa - OAB:SP 290102

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Por fim, verifica-se a necessidade de atualização do valor do débito, 

razão pela qual, DETERMINO que, no mesmo prazo, o exequente proceda 

com a devida atualização do valor do débito, nos termos do art.798, I, “b”, 

CPC.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244887 Nr: 2696-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Masetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio de Almeida Ferreira - 

OAB:19625/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015

3. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 33 de 656



executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93597 Nr: 7371-11.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani, Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98252 Nr: 3263-02.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, 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. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Ainda, DETERMINO que o exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca do imóvel avaliado às fls.81/83, bem como pelos atos 

expropriatórios necessários para a satisfação do crédito exequendo.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283538 Nr: 9227-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria de Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro José Vieira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:MT 

3.719

 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.: 23165 Nr: 148-85.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OF, SDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 VISTOS.

1. Às fls. 267 o exequente pugnou pela expedição de novo mandado de 

penhora e avaliação.

 2. Faz-se necessário que acoste ao feito a matrícula atualizada dos 

imóveis indicados às fls. 267 para posterior avaliação dos mesmos.

3. Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar 

ao feito as matrículas atualizadas dos imóveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160283 Nr: 830-54.2012.811.0004

 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: BV Leasing Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucey Lacerda Banzoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 113/114 para CONVERTER 

a presente ação de conhecimento em AÇÃO DE EXECUÇÃO, nos termos 

dos arts. 4º e 5º do Decreto-Lei 911/69 c/c o art. 329, I, CPC/2015. 7. 

PROCEDA-SE às anotações necessárias no Sistema Apólo e 

RETIFIQUE-SE a capa dos autos.8. Dando prosseguimento ao feito, 

DETERMINO a CITAÇÃO do executado para pagar o débito de folhas 115, 

em 03 (três) dias (art. 829, do CPC/2015), o valor da dívida apresentada, 

ou oferecer bens à penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, 

nos termos do §2º, do artigo supracitado.9. 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, do mesmo diploma 
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legal.10. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914), no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915), contados na forma do art. 231, do Códex 

Civil. 11. 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).12. FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da execução, os quais deverão ser arcados pelo 

executado. No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, 

REDUZO os honorários advocatícios pela metade (art. 827, § 1º do 

CPC/2015).13. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279034 Nr: 6651-29.2018.811.0004

 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: Wanderson Alves Medrado

 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. INTIME-SE o requerente para impugnar a defesa apresentada às 

fls.130/166, 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.: 273921 Nr: 3498-85.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio de Souza Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A, Banco Itaú BMG Consignado 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 327.026

 VISTOS.

1. INTIME-SE o requerente para impugnar a defesa apresentada às 

fls.83/101, 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.: 284002 Nr: 9463-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Machado Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG, 

CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 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.: 285729 Nr: 10498-39.2018.811.0004

 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): Emerson Luiz da Costa, Rose Leno Silva de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não juntou o 

título executivo extrajudicial que ensejou a demanda, uma vez que é 

requisito essencial da petição inicial (art.798, I, “a”, do CPC/2015). Assim, 

INTIME-SE o doutro procurador do requerente, para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de instruir a petição inicial com 

o título executivo extrajudicial. Sob pena de indeferimento e extinção, 

consoante dispõe no art. 801 c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC/2015.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166843 Nr: 9426-27.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAL, DFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 Vistos.

1.Defiro o pedido de fls. 80 e, por conseguinte, DETERNIMO a expedição 

de alvará para levantamento dos valores penhorados às fls. 73 em favor 

da exequente.

2. Ademais, considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, DEFIRO o novo pedido de penhora por meio do Sistema 

BACENJUD dos ativos encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado às fls.163.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185301 Nr: 6524-33.2014.811.0004

 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: Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale 

Delle Carpinete
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199204/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que estes autos retornaram da 

Instância Superior e, nos termos da CNGC, impulsiono este processo para 

intimar as partes, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, requeira o que de 

direito em termos de prosseguimento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 29549 Nr: 552-05.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Faustina de Freitas, Antônio Paulo Figueiredo 

Reis, Divino Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtuira Angélica Barbosa, Antônio Moraes 

Neto, Maria de Fátima dos Santos Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831, Divino Pereira de Sousa - OAB:5830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 Em cumprimento a decisão de fls. 307/308 e, tendo em vista que foi 

encontrada em contas do executado apenas a quantia de R$ 3,62, 

conforme fl. 310, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, 

via DJE, para que, no prazo de 10 dias, se manifeste requerendo o que 

entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168096 Nr: 11067-50.2012.811.0004

 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): Sueli Barbosa Castello, Luis Fernando Barbosa 

Castello, José Roberto Simon Castello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 

17.060

 VISTOS.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. DEFIRO o pedido de fl. 132 e, por conseguinte, DETERMINO a expedição 

de Alvará Eletrônico dos numerários penhorados e depositados em conta 

única, vinculada a estes autos, como se vê às fls. 122/124, devendo os 

valores ser transferidos para a conta bancária da parte exequente.

3. Ainda, DEFIRO o pedido de consulta via sistema RENAJUD a fim de 

localizar bens móveis passíveis de penhora em nome dos executados.

4. Consigno havendo veículos registrados em nome da parte devedora 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário não possui 

meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de 

eventual penhora.

5. Juntada a resposta, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

6. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98593 Nr: 3602-58.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Gomes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, conforme cálculo apresentado 

à fl. 151.

 2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 32/33.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art. 854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2767 Nr: 2038-98.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG-SdBBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, conforme cálculo apresentado 

à fl. 295.

 2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 32/33.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art. 854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215985 Nr: 403-18.2016.811.0004

 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 Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nonato Moraes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 VISTOS.

1. CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora a apresentação de contestação.

 2. Por outro lado, no que tange ao pedido da parte demandada quanto à 

execução da astreinte (fls. 63/66), a exigência é perfeitamente permitida, 

porém este será analisado por ocasião da sentença, já que por analogia a 

multa diária cominada em liminar está subordinada à prolação de sentença 
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de procedência do pedido, admitindo-se também a sua execução 

provisória, desde que o recurso seja recebido apenas no efeito 

devolutivo, (REsp 1.347.726-RS, julgado em 27/11/2012).

 3. Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271267 Nr: 1789-15.2018.811.0004

 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: Angelica Wa'Utomorewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 75 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, requeira o que de 

direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174813 Nr: 8324-33.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ford Motor Company Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:Oab/SP 138.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232415 Nr: 10786-55.2016.811.0004

 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: J. A. F. Ferreira Alimentos - EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venicio Costa Beber, Volnei Costa Beber, 

Padrão Comércio de Cereais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANUCCY ARAÚJO ALVARES - 

OAB:18019/B, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556/B, Tiago 

Canan - OAB:MT 9.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onélia Francisca Guimarães 

- OAB:12.826/MT

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte contrária, conforme 

prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte Executada.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar de forma específica acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requer os atos 

necessários ao deslinde do feito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168398 Nr: 6-61.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Flávio Borges Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Lopes de Oliveira, J. Lopes de Oliveira 

& Oliveira Ltda, Joaquim Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Flavio Borge Barreto - 

OAB:81629/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 1. PRELIMINARNETE chamo o feito à ordem para determinar que seja 

procedida a conversão deste feito em ação de conhecimento somente em 

relação ao réu MARCIO VICTOR DE OLVEIRA, conforme determinação de 

folhas 192 e verso.

2. Retifique-se.

 3. Por outro lado, dou por quitada a obrigação fixada na decisão de folhas 

192, relacionado aos honorários, fulcro no artigo 924, II do CPC.

 4. Assim, expeça-se incontinente Alvará Eletrônico via SISCONDJ em 

favor de VINICIOS FLÁVIO BORGES BARRETO, que deverá informar o 

número de sua conta bancária, a fim de viabilizar a transferência dos 

valores que se encontram depositados na conta única.

 5. Por fim, 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.

 6. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261860 Nr: 14166-52.2017.811.0004

 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: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Felizardo Lessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 32, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240059 Nr: 16295-64.2016.811.0004

 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: Omni S/A- Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 53, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218087 Nr: 1680-69.2016.811.0004

 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 Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmi Cardoso Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodriges da 

Fonseca Filho - OAB:OAB/MT 5751, Claudia Costa Ferreira Fonseca 

- OAB:18.582 MT, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a petição de folhas 76/78, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223044 Nr: 4721-44.2016.811.0004

 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: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myllena Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito para complementar diligência do Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de busca e apreensão/citação, no valor 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209538 Nr: 9259-05.2015.811.0004

 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: Florise Jardim da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:18.483/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo requerido às 

fls. 125/159, é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, conforme 

fl. 142 e verso, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, querendo, 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284487 Nr: 9785-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Cristina da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Orlando Bertipalha, Maria de 

Lourdes Lima, Valdirene Aparecida Lima Bertipalha, Sérgio Alves Souza, 

Herminia Rodrigues Ramos Bertipalha, Arquimedes de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169628 Nr: 1763-90.2013.811.0004

 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: Antônio Ghiovani Moreira Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth da Silva Ozarias Garrido, Natalino 

Garrido Avaliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Roberto Mota Serra - 

OAB:MT 15.502

 13.Diante do exposto, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito até o 

julgamento definitivo da Ação de Usucapião de Cód. 170713 em apenso, a 

fim de evitar a ocorrência de decisões conflitantes, com base no artigo 

313, V, alínea “a” do CPC.14.PROCEDA-SE com cadastro dos patronos 

das partes junto ao Sistema Apolo, para fins de publicações e intimações 

das decisões.15.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166911 Nr: 9515-50.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtemon Brito Villas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A - 03.467.321/0001-99

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

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

Lima - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o retorno dos autos da 2ª instância 

e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar as 

partes, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifestem acerca do 

retorno dos autos e requeiram o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218562 Nr: 1988-08.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caciomar Alcântara de Morais, Elizabeth Pereira de 

Alcântara, Cacione Alcântara de Moraes, Cacivonia Alcantara de Morais, 

Cacivan Alcãntara de Morais, Cacivaldo Alcântara de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GARCIA CID NETO, Cristiane Garcia 

Cid, Carla Garcia Cid, Carolina Garcia Cid, João Garcia Cid, Lucas Garcia C 

id, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças, João 

Campinha Garcia Cid, Clysia Maria Garcia Cid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 236, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166618 Nr: 9142-19.2012.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildes Lopes Wanderley Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Macária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Cuida-se, protanto, do DECREDTO DE INTERDIÇÃO de 

SEBASTIANA MACÁRIA, DECLARANDO-O RELATIVAMENTE INCAPAZ de 

administrar e representar seus bens e demais atos comuns da vida civil, 

como, por exemplo, celebrar negócios jurídicos e contrair matrimônio, 

NOMEANDO-LHE como curadora a sua nora EVANILDES LOPES 

WANDERLEY OLIVEIRA..

Sentença: 1.Cuida-se de Ação de Interdição ajuizada por EVANILDES 

LOPES WANDERLEY OLIVEIRA em face de SEBASTIANA MACÁRIA. 2.A 

requerente afirma que é nora da demandada e que há mais de 20 (vinte) 

anos está prestando os cuidados necessários. Informa que a requerida foi 

acometida com AVC grave e que não fala, não anda e não possui 

conhecimento do que ocorre ao seu redor. Registra que a suplicada 

possui 83 anos de idade e que não há possibilidade de recuperação de 

sua saúde. Anota que seu esposo não possui tempo disponível para 

cuidar da requerida. Requer, em tutela antecipada, a curatela provisória da 

demandada e, ao final, a procedência da pretensão inicial, com a 

decretação da interdição. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

08/14.3.O pedido de antecipação de tutela foi deferido, sendo nomeado 

curador especial para a suplicada, fl. 19. 4.A curadora especial da 

interditanda apresentou contestação por negativa geral (fls. 20). 5.A 

perícia médica foi realizada, fls. 47/48.O autor afirma que foi comprovada 

a restrição sofrida pela parte, requerendo a procedência da ação, fl. 53. 

6.A curadora especial da interditanda pleiteia pela procedência da 

demanda, fl. 54. O Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide, com a procedência da ação, fls. 56/58. 7.É O RELATÓRIO. 

DECIDO.8.Na forma do art. 1.767, CC, estão sujeitos à curatela aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade. Outrossim, o art. 4º do Código Civil, alterado pela Lei nº. 

13.146/15 considera relativamente incapazes aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem expr imir  sua 

vontade.9.Compulsando os autos, constato que foi comprovada 

aincapacidade relativa da interditanda através do laudo médico de fl. 13, 

pois informa que a requerida possui sequela de AVC e que necessita de 

procurador. O laudo pericial corrobora com as arguições da parte. Para 

enfatizar, transcrevo parte do relatório pericial: Ministério Público: “A 

interditanda apresenta alguma anomalia ou anormalidade psíquica? Em 

caso afirmativo, qual a natureza da moléstia? É de caráter permanente ou 

transitório?” Perito: “Sim, a natureza da moléstia é de natureza psíquica e 

física, visto que, além de encontrar-se destituída de discernimento mental, 

portadora que é de deficiência mental grave, de natureza congênita, tem 

os seus membros afetados por moléstia crônica evolutiva, com 

consequente deformidade física acentuada e irreversível.” Ministério 

Público: “São elas temporárias ou permanentes (quesito 7º)?Perito: 

“Permanente, decorrente de moléstia congênita evolutiva irreversível, sem 

a menor condição de gerir sua pessoa ou bens, totalmente dependente de 

terceiros, pois não fala, não ouve, não deambula e nem se alimenta 

sozinha; possui incontinência urinária e fecal, sempre acamada, cega do 

olho direito e quase totalmente do olho esquerdo.” 10.Portanto, restou 

demonstrada a incapacidade da requerida em realizar os atos da vida civil, 

não podendo, inclusive, administrar seus bens, porquanto não consegue 

falar, ouvir, andar e nem mesmo se alimentar sozinha, sendo totalmente 

dependente de terceiros para as necessidades diárias. 11. Importante 

registrar que a requerente possui legitimidade para exercer o encargo de 

curadora da demandada, conforme o disposto no artigo 747, II, do 

CPC/2015. 12.Portanto, ante a comprovação da incapacidade relativa do 

interditando, a impossibilidade de gerir sua vida civil e constatada a 

legitimidade de a parte autora em exercer o encargo, a procedência do 

pedido é medida que se impõe.13.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial e, por consequência, com fundamento nos 

artigos 4º, III, e 1.767, I do CC, e art. 755, I, CPC/2015, DECRETO A 

INTERDIÇÃO da requerida SEBASTIANA MACÁRIA, DECLARANDO-O 

RELATIVAMENTE INCAPAZ de administrar e representar seus bens e 

demais atos comuns da vida civil, como, por exemplo, celebrar negócios 

jurídicos e contrair matrimônio, NOMEANDO-LHE como curadora a sua 

nora EVANILDES LOPES WANDERLEY OLIVEIRA. 14.Em obediência ao 

disposto no art. 755, §3º, CPC/2015 e no art. 9º, III, CC, INSCREVA-SE a 

presente sentença no Registro Civil e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde deverá 

permanecer por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, devendo 

constar no edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente.15.INTIME-SE a curadora 

para prestar compromisso, nos termos do art. 759, I, CPC/2015.16.SEM 

custas.17.Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.18.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.19.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, 30 de julho de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155357 Nr: 7223-29.2011.811.0004

 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: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pereira de Freitas Neto e Cia Ltda, Antônio 

Pereira de Freitas Neto, José Roque da Costa

 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 requerente foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, fl. 218vº, a parte autora quedou-se inerte (fl. 

219).

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Verifica-se que a requerente, mesmo intimada pessoalmente, deixou de 

praticar atos que lhe competia, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, evidenciando sua intenção de não prosseguir com o feito.

4. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando o 

manifesto desinteresse da parte autora pelo regular andamento do feito e 

tendo em vista 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.

5. CUSTAS pela parte autora. SEM honorários advocatícios.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263607 Nr: 15255-13.2017.811.0004

 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): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA 

- OAB:5.678, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o instrumento de protesto da cédula de crédito bancário nº 

3044539-6, no tabelionato do lugar do pagamento (Araguaiana-MT), para 

caracterizar a mora do devedor, sob pena de não o fazendo incorrer no 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015.

 2. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos para análise.
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3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175159 Nr: 8761-74.2013.811.0004

 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: Humberto Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia Cooperatica de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638

 Vistos.

 1. Aportados os autos neste Juízo, INTIMEM-SE as partes para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 15(quinze) dias, 

pugnando pelas medidas cabíveis ao deslinde da ação, sob pena de não o 

fazendo incorrer no arquivamento dos autos.

2. Transcorrido o prazo assinalado, 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.: 239167 Nr: 15618-34.2016.811.0004

 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: Simone Silva Santos Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG-78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende - OAB:84.400-MG

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade dos embargos. Se tempestivos, 

cumpra-se o que segue:

2. INTIME-SE a parte contrária para se manifestar a respeito, no prazo de 

05 (cinco) dias, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes, com 

fundamento no art.1.023, §2º, CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209919 Nr: 9488-62.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lionésio Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes definiram a resolução da lide por meio do acordo firmado às 

fls. 105/106, momento em que o executado se dá por citado.

3. Após, vieram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 105/106, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, 

respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Custas pelo executado e honorários na forma mencionada no acordo.

8. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227797 Nr: 7584-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

Larissa Limongi de Freitas Elerate, Adalto de Freitas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O, William Carmona Maya - OAB: OAB/SP 257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movidas pelas partes 

mencionadas acima, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 104, fora homologada a auto composição realizada pelas partes.

3. Após, manifesta o exequente pelo cumprimento integral dos termos do 

acordo pelo executado. Requer a extinção do feito (fls. 110).

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar que o acordo homologado nos autos encontra-se 

cumprido pelo executado, entendo que não resta outra alternativa a este 

Juízo senão extinguir o feito.

DISPOSITIVO:

6. Diante de tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC/2015.

7. Custas pelo executado, nos termos do acordo de fls. 102/103.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80009 Nr: 3401-37.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Francisco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÊNIO SOLER DO AMARAL 

JÚNIOR - OAB:SP 172.787, José Antônio Fuzetto Junior - 

OAB:171.125-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA movida pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Em análise aos autos, verifico que o Acórdão proferido em grau de 

recurso de apelação retificou parcialmente a sentença de fls. 127/129. 

Certidão de trânsito em julgado às fls. 193.

3. Aportados os autos neste juízo, manifesta a parte demandado pelo 

cumprimento voluntário da obrigação, efetuando o depósito do valor 

devido ao autor às fls. 200v.

4. Após, a parte autora manifesta concordância com os valores 

depositados (fls. 202) e requer o levantamento da importância.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar que a parte requerida cumpriu voluntariamente a 

obrigação e que a parte autora em nada se opôs, entendo ser o caso de 

extinção do feito pela satisfação do pagamento.

DISPOSITIVO:

7. Frente ao exposto, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC/2015.

8. Ainda, DEFIRO o pedido manejado, devendo a Nobre Gestora expedir 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste Juízo, 

conforme demonstra o comprovante de depósito de fls. 200v, em favor da 

parte exequente na conta disposta às fls. 203.

9. Custas processuais pelo executado.

10. Transitada em julgado e após observar as cautelas de estilo, 

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172993 Nr: 6144-44.2013.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. Comercio e Distribuição de Cereais Ltda, 

Caio Patrik Guimarães, Rodrigo Teles de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:76696/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DETERMINO que seja procedida a consulta junto aos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado dos 

executados.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274366 Nr: 3722-23.2018.811.0004

 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: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos, 

Henrique Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M2 Agropromotora de Eventos Rurais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DETERMINO que seja procedida a consulta junto aos sistema INFOJUD, 

no intuito de obter o endereço atualizado dos requeridos (fls. 47/48).

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 65639 Nr: 8533-46.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrafish Industria e Comercio de Pescados 

Ltda - 04.448.921/0001-72

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809, 

Vanessa Rocha de Oliveira - OAB:18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda da parte executada, com o 

fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55845 Nr: 140-35.2006.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues Siqueira

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de consulta via sistema ANOREG, vez que se trata 

de consulta acessível ao exequente.

2. DEFIRO o pedido de consulta via INFOJUD e, por consequência, 

DETERMINO que se proceda a consulta por meio do Sistema mencionado a 

fim de obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216110 Nr: 525-31.2016.811.0004

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELY CANDIDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO seja procedida a consulta junto aos 

sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado 

do requerido.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35535 Nr: 596-87.2003.811.0004

 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): D. Gonçalves da Silva Ltda, Walter Mendes

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161966 Nr: 2982-75.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 41 de 656



- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Itapeva II Multicarteria Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ribeiro Napolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fls. 210 para proceder a consulta por meio do 

Sistema INFOJUD a fim de obter informações acerca de transações 

imobiliárias que envolvam os executados (DOI), bem como das três últimas 

declarações de imposto de renda, com o fito de se apurar a existência ou 

não de bens passíveis de penhora.

2. 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.

 3. Isto posto, INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca do que 

entender de direito, no prazo de 10 (Dez) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55325 Nr: 2675-68.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHLG-M, JHLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a restrição dos 

veículos, em questão, via sistema RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226833 Nr: 7708-53.2016.811.0004

 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): Maria Piedade Barbosa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido de retro, no sentido de realizar a consulta via sistema 

RENAJUD a fim de localizar bens móveis passíveis de penhora em nome 

da executada Srtª Maria Piedade Barbosa de Almeida (CPF: 

353.114.791-91).

2. Consigno havendo veículos registrados em nome da parte devedora 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário não possui 

meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de 

eventual penhora.

3. PROCEDA-SE também à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as últimas declarações de imposto de renda da parte executada, 

com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

4. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

5. Juntadas as respostas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

6. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2718 Nr: 2156-74.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólo de Marcos Vinicius de Araújo, Rosana Maria de 

Araújo, André Aristoteles de Araújo, Estefânia Lúcia de Araújo, Estevão 

Lucas de Araújo, Erica Mara de Araújo Martins, Giuliano Marcos Vinicios 

de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loquip Ltda, Sérgio Jardim de Miranda, Selene 

Pádua Jardim de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Às fls. 450/451, a Curadora Especial nomeada insurge-se da decisão 

que determinou a intimação por edital dos executados tendo em vista que 

não houve o esgotamento de todas as vias possíveis para a devida 

localização da parte executada, ademais requer a nulidade da citação 

editalícia e expedição de ofícios aos Órgãos Públicos a fim de localizar o 

atual endereço dos mesmos.

2. Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM, a fim de que seja decretada a 

nulidade da intimação por edital da parte executada realizada à fl. 436, 

bem como a nomeação da Defensoria Publica Estadual como Curadora 

Especial dos executados, com fulcro no §3º, art. 256 do CPC/2015.

 3. Ademais, DETERMINO seja procedida a consulta junto aos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado dos 

executados.

4. Quanto à executada Elene Pádua Jardim de Miranda, verifico não 

constar nos autos o número de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF), 

sendo este requisito essencial para consulta de endereço junto aos 

sistemas do Poder Judiciário.

5. Após serem juntadas as respostas da consulta aos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD dos demais executados, INTIME-SE a parte 

Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar os devidos dados 

cadastrais da executada Elene Pádua Jardim de Miranda e manifestar de 

forma específica acerca do endereço que entende correto para fins de 

intimação ou, na impossibilidade de realizar tal ato, requerer os atos 

necessários ao deslinde do feito.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271407 Nr: 1899-14.2018.811.0004

 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: VV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdALV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294MT/35386GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1899-14.2018.811.0004 – Código 271407

SENTENÇA

Vistos.

A ação é proposta por Vandelei Viana em face de Fernanda de Alcantara 

Lopes Viana com pedido de exoneração de alimentos em razão de ser a 

requerida maior, capaz, funcionária pública municipal e pós-graduada.
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Em sessão de mediação, as partes acordaram pela exoneração dos 

alimentos pagos pelo requerente, pugnando, deste modo, pela cessação 

em folha de pagamento do desconto da pensão alimentícia.

É o sucinto relatório.

Primeiramente, para a homologação do acordo, há de se verificar que as 

partes são legítimas e capazes e se encontram regularmente 

representadas nos autos.

Sendo assim, por sentença judicial, homologo os termos acordados às fls. 

26 pelas partes interessadas, a fim de produzir seus efeitos jurídicos e 

legais. Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Oficie-se à Prefeitura Municipal de Baliza/GO, cuja qualificação se 

encontra às fls. 26, para que proceda a cessação imediata do desconto 

da pensão alimentícia destinada a Sra. Fernanda de Alcantara Lopes 

Viana em folha de pagamento do requerente, Sr. Vandelei Viana.

Custas pela assistência judiciária gratuita.

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, 31 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 215048 Nr: 12477-41.2015.811.0004

 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: BdCL, KBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido dos autores, art. 487, I 

do Código de Processo Civil c/c art. 33 e seguintes da Lei 8.069/90, 

deferindo a guarda e responsabilidade da menor Vitória Faria de Sousa ao 

irmão Bruno da Costa Lima e sua esposa Kamila Backes Santos. 

Expeça-se o termo de termo de guarda definitivo.Deixo de condenar em 

custas ou honorários.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra 

do Garças/MT, 30 de agosto de 2018. CARLOS AUGUSTO FERRARI Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262773 Nr: 14731-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFVdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PEREIRA DA SILVA - 

OAB:28.077/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 Processo 14731-16.2017.811.0004 – Código 262773

Vistos.

Nos termos do artigo 348 do Código de Processo Civil, intime a parte 

autora para que, em 05 (cinco) dias, informe se há outras provas que 

pretende produzir, especificando-as e justificando-as, podendo o feito ser 

julgado no estado em que se encontra.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257149 Nr: 10959-45.2017.811.0004

 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: CNBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Leite Ramos Filho - 

OAB:MT 22.282, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 Vistos etc.

A autora propôs a presente demanda para ver reconhecida e dissolvida a 

união que mantinha com o réu. Regulamentar a guarda da filha do casal e 

o arbitramento de pensão alimentícia.

Segundo a autora, viveu em união estável com o requerido durante 04 

(quatro) anos e desse relacionamento nasceu Kemelly Nattalie Leite de 

Abreu. Alega que durante o relacionamento sofria constantes agressões 

motivo pelo qual requer a dissolução da união.

Requereu, em sede liminar, alimentos provisionais em favor da filha do 

casal.

Com a inicial vieram documentos.

A medida requerida liminarmente foi deferida sendo arbitrado o valor de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo a título de alimentos provisionais. 

Fls.27/28.

O réu foi citado e a medida levada a efeito a fls. 33.

O réu apresentou contestação a fls. 34. Preliminarmente alegou carência 

da ação ante a ilegitimidade do polo ativo. Justificou alegando ausência de 

instrumento procuratório comprovando a representação da menor Kmelly. 

No mérito, requer o parcial provimento da ação para que seja reconhecida 

a união estável e a sua devida dissolução com a partilha conforme 

proposto. A concessão da guarda compartilhada e a manutenção do valor 

fixado a título de 30% (trinta) por cento do salário mínimo.

O Ministério Público opinou pelo prosseguimento do feito julgando 

parcialmente o mérito, acolhendo somente o reconhecimento da união 

estável e a sua dissolução estabelecendo a partilha os moldes da petição 

inicial. No tocante à guarda requer a realização do estudo psicossocial e a 

designação de audiência de instrução.

É o relatório.

Cinge-se a controvérsia do presente caso acerca da guarda da menor e 

do valor da pensão alimentícia.

Dessa forma, acolho parcialmente a cota ministerial, tão somente para 

determinar o estudo psicossocial das partes, bem como da menor, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, diga o Ministério Público.

Barra do Garças/MT, 30 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270456 Nr: 1317-14.2018.811.0004

 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: ACOF, ACCdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1317-14.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 270456

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por ANA 

CAROLYNE OLIVEIRA, menor impúbere, representada por sua genitora 

AMANDA CRISTINA CARNEIRO DE OLIVEIRA CRISPIM, em face de ABEL 

CESAR SILVA FRANÇA.

 Em audiência de conciliação/mediação realizada no dia 30 de maio do 

presente ano, as partes firmaram acordo, identificado no termo de fl. 58.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, às fls. 61/62, ao 

conteúdo pactuado, bem como pela homologação do acordo avençado 

entre as partes.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.
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Os direitos do infante mostram-se resguardados.

Sendo assim, tendo em vista a composição das partes e acolhendo a 

manifestação ministerial, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fl. 58, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Com relação ao conteúdo de folha 63, INTIMI-SE a parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Se de acordo, oficie-se como requerido.

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

 Barra do Garças-MT, 30 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284017 Nr: 9477-28.2018.811.0004

 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: MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - 

OAB:21.242/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de dissolução de união estável c/c guarda de menor, 

oferecimento de alimentos c/c pedido de liminar, ajuizada por Márcio 

Ferrari, em face de Juvenna Rocha Viana.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

Infere-se dos documentos encartados às fls. 05/131 que foi proposta 

ação idêntica, ou seja, com as mesmas partes, mesma causa de pedir, 

bem como mesmo pedido, ocorrendo, portanto, a litispendência ao 

processo n° 5630-18.2018.811.0004.

Com tais considerações, RECONHEÇO a incidência de litispendência nos 

presentes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, V, do CPC/2015.

SEM custas e honorários advocatícios, eis que DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50.

 Transitada em julgado e cumpridas todas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

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

 Barra do Garças, 20 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284248 Nr: 9640-08.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROT, VSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas ou demonstrativos hábeis de renda, que 

comprovem a carência financeira e a necessidade de deferimento do 

benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 99 do Código 

de Processo Civil -, INTIME-A para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, juntando aos autos o presente documento que 

serve de prova de sua situação financeira, apta à concessão da justiça 

gratuita, como cópias de suas duas últimas declarações de imposto de 

renda, ou o comprovante de quitação das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da peça vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 

321 do CPC, e da consequente extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT 20 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202870 Nr: 5406-85.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Carvalho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thierry Whygor Marques Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:12.203-A

 Intimação da 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276933 Nr: 5371-23.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSNdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 5371-23.2018.811.0004 - Código 276933

Vistos.

Primeiramente, requer a parte autora o benefício da justiça gratuita, 

entretanto não acostou aos autos documentos que realmente comprovem 

a hipossuficiência alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

No vertente caso, o requerimento da parte autora à concessão do 

benefício da gratuidade da justiça se encontra isolado de qualquer 

elemento que comprove a sua necessidade, até mesmo de declaração de 

hipossuficiência que, aliada a outros elementos, faz presunção de 

hipossuficiência financeira, embora intimado para tanto.

Deste modo, pela ausência de comprovação à necessidade da benesse, 

indefiro o pedido de justiça gratuita.

Intime a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, efetuar o recolhimento das custas processuais.

Decorrido o prazo, sem o recolhimento das custas, conclusos para 

sentença extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Após o recolhimento das custas, manifeste-se a parte autora acerca da 

petição apresentada às fls. 22, em vista do contraditório, consoante os 

artigos 9º e 10 do CPC.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 31 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174174 Nr: 7488-60.2013.811.0004

 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: Divina Pereira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Pires Feliz, Josicléia Lopes Feliz, Joilson 

Lopes Feliz, Danilo Lopes Feliz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Por tais razões julgo improcedente o pedido de reconhecimento de união 

estável entre Divina Pereira de Araújo e Jair Pires Feliz, declarando sua 

inexistência.Sem custas processuais, ante do deferimento dos benefícios 
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da justiça gratuita. Sem honorários sucumbenciais, tendo em vista que a 

parte requerida assistida pela Defensoria Pública.Por fim, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC. 

Transitando em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário.Barra do Garças/MT, 04 de setembro de 2018.Carlos 

Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260030 Nr: 12947-04.2017.811.0004

 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: ESB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdM, ALDMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Processo 12947-4.2017.811.0004 – Código 260030

Vistos.

Tendo em vista que a parte ré manifestou-se quanto às provas que a 

serem produzidas diversas daquelas já constantes nos autos, estando, 

portanto, precluso seu direito, intime a parte autora para que, em 05 

(cinco) dias, informe se há outras provas que pretende produzir, 

especificando-as e justificando-as.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174734 Nr: 8225-63.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zirlene Sousa Santos Simões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85950 Nr: 9098-39.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula dos Santos Reimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Bueno dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca do pedido 

de fls. 227, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 52986 Nr: 3118-19.2005.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altermita de Sousa Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GUILHERMINA DE SOUSA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Luciano Freitas Faria - OAB:11979-A/MT, Rudinei 

Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar os formais de partilha expedidos 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247204 Nr: 4373-89.2017.811.0004

 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: JET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 4373-89.2017.811.0004 – Código 247204

SENTENÇA

Vistos.

A ação é proposta por José Eliotério Teófilo em face de Maurício Ferreira 

da Silva com pedido de exoneração de alimentos, o qual se embasa na 

maioridade do réu, 25 (vinte e cinco) anos de idade, além de possuir este 

condições de promover a própria subsistência e não se encontrar 

matriculado em instituição de ensino, não sendo, logo, estudante.

 Em sessão de mediação/conciliação constatou-se a ausência do réu, 

embora intimado para tanto.

Citado pessoalmente, o réu não apresentou resposta.

É o relatório.

 Com é cediço, a maioridade dos filhos faz cessar o dever de prestação 

alimentícia oriunda do poder familiar, de acordo com o prescrito no artigo 

1.566, inciso IV do Código Civil, restando apenas o dever de alimentos 

proveniente da relação de parentesco, previsto no artigo 1.694 do Código 

Civil, na hipótese de comprovada necessidade pelo filho alimentado.

No caso vertente, a despeito da maioridade não ser fundamento que, por 

si só, afaste o dever de prestação alimentícia, a revelia do réu faz 

presumir o desinteresse em relação aos fatos alegados pelo autor, 

observando-se que a eles incumbia a produção de provas dos atos 

modificativos, impeditivos ou extintivos do direito invocado.

Impositiva, dessa forma, é a procedência do pedido, já que o réu não 

controverteu o direito vindicado em juízo.

Portanto, julgo procedente o pedido contido na inicial para exonerar o autor 

José Eliotério Teófilo do dever de prestar alimentos ao réu Maurício 

Ferreira da Silva, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento dos custos processuais e honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

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.: 8252 Nr: 685-86.1998.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Gabriel Ferreira, Belonizia Barbosa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para ciência acerca do documento 

encaminhado pelo CRI local de fls. 65/66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277260 Nr: 5579-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 5579-07.2018.811.0004 - Código 277260

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de retificação de assento de nascimento 

proposta por Daniel Salviano Nogueira do Nascimento Filho, representado 

por Laís Daiane Magalhães Peres, com o fim de alteração de seu assento 

de nascimento com a exclusão do sobrenome paterno “Salviano do 

Nascimento”, assim como o agnome “Filho”, para incluir o sobrenome da 

avó materna “Barbosa” e o patronímico materno “Peres”, de modo a 

constar “Daniel Barbosa Nogueira Peres”.

 O Ministério Público emitiu parecer desfavorável às fls. 20/22.

Após, fez-se os autos conclusos para sentença.

 É o sucinto relatório.

 De acordo com o que prescreve a Lei de Registros Públicos, poderá ser 

deferida a retificação no assentamento no registro civil quando ocorrer 

erro material na sua confecção, com a supressão de apelido familiar, erro 

com relação à preposição, modificação de nome em casos em que a parte 

comprove lhe causar rejeição, exposição ao ridículo, acréscimo de apelido 

familiar, nome artístico notadamente conhecido, entre outros, observando 

o caput do art. 109, da Lei.

O vertente caso não se enquadra em qualquer das hipóteses acima 

mencionadas e, ainda, não se verifica constrangimento por sobrenome 

esdrúxulo ou vexatório, não há notoriedade do apelido de família que se 

deseja incluir, não se constata qualquer outro motivo de cunho importante, 

como coação ou ameaça decorrente de apuração de crime e, tampouco, 

prejuízo à consolidação da identidade do requerente junto ao grupo familiar 

e sociedade, a justificar o acolhimento da pretensão autoral.

O pedido de retificação funda-se somente na alegação de que o autor 

possui apenas o patronímico do genitor, o que, por si só, não autoriza a 

procedência do pedido.

Acolhida a pretensão, faria surgir uma nova pessoa, uma nova identidade. 

Não se trata a questão de apenas acrescentar os patronímicos de 

“Barbosa” e “Peres”, mas de exclusão dos outros apelidos de família do 

requerente, o que faz surgir uma nova identificação.

A simples homenagem a familiares e o resgate à ancestralidade, como é o 

pretendido, não pode mitigar o postulado da segurança jurídica.

Sendo assim, o pedido do autor não está amparado pela legislação 

vigente, sendo que o simples inconformismo não tem o condão de 

embasar a alteração pretendida, mormente quando isolado de quaisquer 

circunstâncias relevantes e previstas em lei que o justifique, como os já 

mencionados acima.

Portanto, julgo improcedentes os pedidos iniciais por ausência de amparo 

legal do pedido deduzido em juízo, razão pela qual julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, sob o fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais.

 Após o trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, 

arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 31 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264438 Nr: 15793-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina de Fátima Kruczewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Processo 15793-91.2017.811.0004 - Código 264438

Vistos.

Oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

há, ainda, outras provas que pretendem produzir, devendo especifica-las 

e justifica-las, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra.

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.: 275590 Nr: 4476-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mirtes Rocha Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Daniel Rocha Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 4476-62.2018.811.0004 - Código 275590

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de pedido de abertura de arrolamento sumário proposto por 

Maria Mirtes Rocha Araújo, objetivando a adjudicação dos bens deixados 

por seu filho Daniel Rocha Araújo.

Às fls. 23 nomeou-se inventariante a Sra. Maria Mirtes Rocha Araújo.

Primeiras declarações às fls. 26/ss, acompanhada de documentos.

Acostou-se aos autos a relação de herdeiros, bens, plano de partilha e 

certidões negativas da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal.

É o sucinto relatório.

Devidamente apresentada descrição dos bens a serem arrolados e 

considerando que a inventariante é herdeira única, não haverá partilha, 

devendo, portanto, ser determinada a adjudicação dos bens.

 Ante o exposto, proceda-se a adjudicação dos bens deixados pelo 

falecido Daniel Rocha Araújo para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ante o disposto no artigo 662 do Código de Processo Civil, em que 

dispensa-se a apreciação judicial de questões relativas a tributos, 

expeça-se o formal de partilha e/ou carta de adjudicação.

Após, intime-se a Fazenda Pública Estadual para providências pertinentes 

ao lançamento administrativo, nos termos do artigo 659, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 49854 Nr: 936-60.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNL, NNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672, Carla Milene Pereira Silva - OAB:OAB/MT22275/O, 

Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP, Nubbia 

Camila Nunes Paiva - OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL ASSÊNCIO DE LISBÔA 

- OAB:12.932-GO

 Tendo em vista que o executado possui advogado constituido, intime-o 

por meio do seu causídico, conforme requerido pelo autor, nos termos do 

artigo 513, §2º, I do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269547 Nr: 705-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Alves Barbosa, Vanessa de Jesus Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 705-76.2018.811.0004 – Código 269547

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de divórcio consensual, com pedido de guarda e fixação 

de alimentos, proposta por Miguel Alves Barbosa e Vanessa de Jesus 

Paiva.

À peça exordial, as partes, em comum acordo, requerem a homologação 

dos termos por elas fixados em relação a guarda e pensão alimentícia aos 

filhos menores impúberes, assim como a decretação do divórcio.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação 

do acordo avençado e pela decretação do divórcio.

É o sucinto relatório.

Primeiramente, analisa-se que as partes são legítimas e capazes, estão 

regularmente representadas nos autos e os direitos dos infantes se 

mostram resguardados.

Sendo assim, por sentença judicial, homologo os termos acordados às fls. 

04/12, para produzir seus efeitos jurídicos e legais, e decreto o divórcio de 

Miguel Alves Barbosa e Vanessa de Jesus Paiva. Consequentemente, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

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, 30 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159475 Nr: 12459-59.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Dilvani dos Santos 

Castro, Raquel dos Santos Castro, Rozany dos Santos Castro Pereira, 

Rozely dos Santos Castro, Rozilene dos Santos Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Adriana Schaerfer da 

Silva - OAB:MT 14.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acerca do retorno dos autos à este Juízo, intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210093 Nr: 9613-30.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISdS, JGSdS, MdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifiquem-se acerca do cumprimento do disposo no ofício de fls. 71.

Após, diga o autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237507 Nr: 14466-48.2016.811.0004

 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: JTPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BNRF, LNRF, PVCF, VGNR, KdCRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

GERALDINO - OAB:9056

 Vistos.

Defiro o requerido a fl. 110.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280752 Nr: 7613-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Santos do Rosário, Lidiane Lopes dos santos 

Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 7613-52.2018.811.0004 – Código 280752

SENTENÇA

Vistos.

A ação é proposta por André Santos do Rosário e Lidiane Lopes dos 

Santos Rosário com a finalidade de decretação do divórcio consensual e 

homologação dos termos ajustados a respeito da guarda dos filhos, da 

pensão alimentícia aos filhos e à cônjuge varoa, do nome e da partilha de 

bens.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação 

do acordo ajustado e pela decretação do divórcio.

É o sucinto relatório.

Há de se verificar, primeiramente, que as partes são legítimas e capazes, 

encontram-se regularmente representadas nos autos, os direitos dos 

infantes se mostram resguardados, e a transação se encontra em 

harmonia com as regras cogentes civilistas.

Sendo assim, por sentença judicial, homologo os termos acordados às fls. 

04/10 para produzir seus efeitos jurídicos e legais, e decreto o divórcio de 

André Santos do Rosário e Lidiane Lopes dos Santos Rosário. 

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, uma vez que defiro o benefício 

às partes.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se.

Registre-se.
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Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 31 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202701 Nr: 5325-39.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPM, Karla Betânia Silva Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Pinheiro Montel

 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: Cárita Pereira Alves - 

OAB:OABMT10531

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos proposta por Eloisa 

Parreira Montel, representada por Karla Betania Silva Parreira, em face de 

Roney Pinheiro Montel.

Às fls. 104, a exequente expressa desistência em continuar a execução 

em face do executado Roney Pinheiro Montel.

É o sucinto relatório.

 Como preceitua o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, o 

mérito não será resolvido pelo juiz quando for homologada a desistência 

da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Sendo assim, homologo, por sentença judicial, a desistência da ação, 

manifestada à fls. 104, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais. Consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 30 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285227 Nr: 10238-59.2018.811.0004

 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: JMNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 10238-59.2018.811.0004 - Cód. 285227

Vistos em correição.

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

petição inicial, conforme preceitua o artigo 99, §2°, do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que efetivamente 

seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230841 Nr: 9653-75.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdO, FUMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24.331

 Processo 9653-75.2016.811.0004 - Código 230841

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de execução de alimentos proposta pelo exequente Juliana 

Matos de Oliveira, representada por Fabiana Umbelina Matos da Silva, em 

face de Marcio Victor de Oliveira.

 A exequente, às fls. 70, informou o pagamento e se manifestou pela 

extinção do processo.

É o relatório.

Considerando a informação pela exequente de que o executado efetuou o 

integral pagamento da dívida alimentícia, o processo de execução cumpriu 

o seu objetivo.

Portanto, julgo extinto o processo de execução em virtude do pagamento, 

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

Promovam-se as baixas e anotações de costume.

Custas pelo executado.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204997 Nr: 6589-91.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claiton Particheli Machado, Claudia Particheli Machado, 

Claudiano Particheli Machado, Delmoni Maria Particheli

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:, Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente a pretensão deduzida na inicial e, por 

consequência, com fundamento nos artigos 4º, III, e 1.767, I do CC, e artigo 

755, I, CPC, decreto a interdição, reconhecendo a sua incapacidade para 

administrar e representar seus bens e demais atos comuns da vida civil, 

como, por exemplo, celebrar negócios jurídicos e contrair matrimônio, e 

nomeio como curador o Sr. Claiton Particheli Machado.Em obediência ao 

disposto no art. 755, §3º, CPC e no art. 9º, III, CC, inscreva-se a presente 

sentença no Registro Civil e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde deverá 

permanecer por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, devendo 

constar no edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente.Intime o curador para 

prestar compromisso, nos termos do art. 759, I, CPC.Pagamento de custos 

processuais pelo autor.Sem honorários advocatícios.Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 30 de agosto de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 49854 Nr: 936-60.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNL, NNL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672, Carla Milene Pereira Silva - OAB:OAB/MT22275/O, 

Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP, Nubbia 

Camila Nunes Paiva - OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL ASSÊNCIO DE LISBÔA 

- OAB:12.932-GO

 Intimaçã do Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias, o valor da 

dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o Exequente não 

os tenha indicado, nos termos do art. 652, §2º, do CPC. Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros e 

custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279062 Nr: 6667-80.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGdO, Eva Gomes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ormindo de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MARTINS FELICIO - 

OAB:4826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276838 Nr: 5308-95.2018.811.0004

 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: DSNdNF, LDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSNdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 35296 Nr: 1272-35.2003.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilde Gomes Ferreira, Jair Gonçalves 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Maciel Ferreira - 

OAB:36.189, Nohana Moraes de Oliveira - OAB:GO 47.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idelzia Souza de Almeida - 

OAB:9711/GO, Lucas Maciel Ferreira - OAB:36.189, WEINER LOPES 

FRANCO - OAB:28958/GO

 Vistos.

Intimem-se os herdeiros Belino Gomes Ferreis, Nazilde Gomes Ferreira e 

seu Conjuge Weiner Lopes Franco para contrarrzoarem os embargos de 

declaração interpostos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271784 Nr: 2146-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS, MMSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:18.483/MT, Jerônimo Alberto de Carvalho Custódio - 

OAB:22.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a autora pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261705 Nr: 14062-60.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdM, SdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:GO 40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Processo 14062-60.2017.811.0004 - Código 261705

Vistos.

Oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

há, ainda, outras provas que pretendem produzir, devendo especifica-las 

e justifica-las, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra.

Após, vista ao Ministério Público.

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.: 263082 Nr: 14925-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVA, MAdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Núcleo de Prática Jurídica - Cathedral - OAB:, 

Rosemeire Cristina Andreotti - OAB:24038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo 4925-16.2017.811.0004 - Código 263082

Vistos.

Oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

há, ainda, outras provas que pretendem produzir, devendo especifica-las 

e justifica-las, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra.

Após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221093 Nr: 3481-20.2016.811.0004

 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: TRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGFdM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 Código 221093
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Vistos.

Intime as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se há, 

ainda, outras provas que pretendem produzir, devendo especifica-las e 

justifica-las, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra.

Após, conclusos para julgamento ou saneamento, se for o caso.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177167 Nr: 11348-69.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cidália Pereira de souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 determino a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA que deverá ser apurada 

observando-se o rito estabelecido no artigo 510, do CPC/2015, ante a 

natureza do objeto da liquidação.Nesses termos, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresentem 

pareceres/documentos elucidativos, de modo a sustentar o valor que 

entenderem devidos/indevidos, nos termos do artigo 510 do CPC/2015. 

Dê-se ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa do seu representante 

legal, por se tratar de ente público estadual.Por fim, deixo consignado que, 

quanto à parte autora, querendo, poderá complementar o pedido de folhas 

93/195, instruindo-o com outros documentos e pareceres que entender 

pertinentes. Intimem-se. As providências. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 252709 Nr: 8146-45.2017.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunavio Cirelli Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: emerson da silva marques - 

OAB:MT-16877

 Decisão

Autos nº 252709

1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena, oriundo da Subseção Judiciária de Barra 

do Garças-MT (Justiça Federal), instaurado contra o reeducando Eunávio 

Cirelli Filho, nascido em 01.10.1964, filho de Eunávio Cirelli e Juraci Maria 

Gonçalves Cirelli, ostentando as seguintes guias de execução penal:

a) Guia provisória de fls. 04/04-v: Pena: 12 (doze) anos e 11 (onze) 

meses, de reclusão, e 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, à 

razão de 1/15 (um quinze avos); Crime: art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, 

da Lei n° 11.343/06; Regime: Fechado; Data do fato: 26.09.2016; Prisão 

em: 26.09.2016; Recebimento da denúncia: 06.02.2017; Suspensão pelo 

art. 366, CPP: não houve; Sentença e Publicação: 17.05.2017; 

Substituição: não houve; Intimação pessoal da sentença: 18.05.2017; 

Trânsito em julgado para o MP: 26.05.2017; Trânsito em julgado para a 

defesa: aguardando julgamento de recurso ao TRF-1;

 Incabíveis os institutos do indulto e da comutação, uma vez que existe 

impedimento no art. 3º, inciso II, do Decreto nº 9246/17, no qual não serão 

concedidos tais institutos às pessoas condenadas por crime de tráfico de 

drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

 O reeducando Eunávio Cirelli Filho, por meio de carta manuscrita, anexada 

em fl.63, manifestou interesse em desconstituir defesa técnica e ser 

patrocinado pela Defensoria Pública. Diante do exposto, vistas à 

Defensoria Pública.

 Intime-se, via DJe, a defesa técnica do reeducando Eunávio Cirelli Filho 

sobre carta de fl.63.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças, 10.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 193140 Nr: 12470-83.2014.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charlles Candido de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Decisão Autos de cód. 193140 Quanto à guia de fls.85/85-v, incabíveis 

indulto e comutação, uma vez que existe o impedimento previsto no art. 3º, 

inciso II, do Decreto nº 9.246/17, no qual não se aplicam tais institutos às 

pessoas condenadas por crime de tráfico de drogas (art.33, caput, da Lei 

nº 11.343/06). Quanto à guia de fls. 05/05-v , incabíveis indulto e 

comutação, uma vez que o reeducando teve a pena privativa de liberdade 

substituída por restritiva de direito, nos termos do item 7, inciso IV, da ADI 

5874 MC / DF, na qual suspendeu por inconstitucional o art.8º, incisos I e 

III, do Decreto nº 9.246/2017. O reeducando Charlles Candido de SousaI, 

por meio de carta manuscrita, anexada em fl.114, manifestou interesse em 

ser patrocinado pela Defensoria Pública. Ante carta de fl.114, vistas à 

Defensoria Pública. Intime-se, via DJe, a defesa técnica do reeducando 

Charles Candido de Sousa sobre carta de fl.63. Barra do Garças, 

10.09.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276915 Nr: 5360-91.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Rodrigues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 Decisão Autos nº 276915 À fl.60 o Ministério Público manifestou pela 

progressão do reeducando ao regime semiaberto no dia 12.09.2018, e 

ainda a designação da audiência de custódia, bem como a juntada do 

atestado de conduta carcerária. Em fls.53/53-v, encontra-se o cálculo de 

liquidação de pena, apontando como data de progressão de regime o dia 

12.09.2018. À fl.63, consta atestado de conduta carcerária. Aguarde-se a 

certidão trânsito em julgado do acórdão de fls.43/51, com a certidão 

expeça-se guia definitiva de fls. 05/05-v. Nota-se que, em sentença de 

fls.14/22, o MM Juiz na 2ª fase da dosimetria da pena, reconheceu a 

agravante de reincidência, uma vez que o reeducando tem condenação 

nos autos de cód. 428064-04.2011.809.0014 na Comarca de 

Aragarças-GO, por associação ao tráfico em 07.10.2011, o que deu 

origem ao executivo de pena nº 419284-41.2012.8.09.0014. Diante disso, 

oficie-se o Juiz Criminal da Comarca de Aragarças-GO, para que 

encaminhe o executivo de pena de cód. 419284-41.2012.8.09.0014, para 

que este juízo para a finalidade de unificação ou soma de penas. Postergo 

a progressão de regime para após a unificação ou soma das penas 

referente à guia oriunda do executivo de pena nº 

419284-41.2012.8.09.0014 do Juízo de Aragarças-GO, no presente 

executivo. Com a vinda da referida guia, confeccione-se novo cálculo de 

liquidação de pena. Após, conclusos para análise da progressão. 

Incabível o instituto do indulto, nos termos do art. 1º, inciso III, do Decreto 

nº 9.246/17, uma vez que o reeducando não cumpriu 2/3 (dois terços) da 

pena até 25.12.2017, não preenchendo o requisito objetivo do Decreto. 

Incabível o instituto da comutação, nos termos do art. 7º, inciso I, alínea 

“b”, do Decreto nº 9.246/17, por não ter cumprido 1/3 (um terço) da pena 

até 25.12.2017. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 11.09.2018 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 284926 Nr: 10046-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionathan dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Decisão

Autos de cód. 284926

1. Considerando que o bem apreendido interessa à acusação, conforme 

manifestação em fls.42/43, bem como não existe ainda sentença, por 

estar na fase inquisitorial, indefiro o pedido formulado por terceiro em 

fl.35/36, nos termos do art. 118, do CPP.

2. Intimem-se. Arquive-se, com a vinda do inquérito.

 Barra do Garças, 11.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 203132 Nr: 5572-20.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Aparecido Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Em 10.09.2018, às 17hrs42min (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. O Ministério Público manifesta pela 

manutenção da decisão que converteu a preventiva, em relação a guia 

expedida, referente aos autos de cód. 203132, diante da prática de novo 

delito, manifesta pela regressão do reeducando ao regime fechado. O 

Defensor Público manifestou nos autos de cód. 286745, pela inexistência 

de documentação capaz de provar o próprio delito, e quanto aos autos de 

cód. 203132, manifesta pela aguardo em liberdade do reeducando até que 

junte nos autos comprovante do delito, e por outro lado com a guia 

provisória, e posterior julgamento pelo TJMT, seria devido a realização de 

audiência admonitória e não a prisão, mantendo a liberdade do reeducando 

até a juntada dos documentos. Após, em áudio, o MM. Juiz decidiu: “1. 

Quanto aos autos de cód. 286745, homologo a decisão que decretou a 

conversão do flagrante em preventiva, expedida pelo Juízo Plantonista em 

seus exatos termos. 2. Quanto aos autos de cód. 203132/1ª Vara Criminal, 

decreto a regressão definitiva nos termos da súmula 526/STJ, ao regime 

fechado, com a autuação e registro da guia, para a confecção do cálculo 

com data-base em 09.09.2018. 3. Determino o deslocamento dos autos de 

cód. 286745 para 1ªVara Criminal, salvo juízo posterior. 4. Sai o flagrado 

intimado das medidas protetivas impostas pelo Juízo plantonista nos autos 

de cód. 286746, delas recebendo cópia. 5. Arquive-se os autos de cód. 

286746.” 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.: 247052 Nr: 4268-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laerte Rubens de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Sousa Nobre - OAB:MG 

136.343

 Decisão

Autos de cód. 247052

Trata-se de incidente de mandado de prisão, em desfavor de Laerte 

Rubens de Souza, proveniente da Comarca de Barra – BA.

A prisão foi cumprida na data de 17.03.2017, conforme informação de fl. 

02-v, perfazendo o total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses recolhido na 

Cadeia Pública desta Comarca.

Imperioso relatar que a pena em questão provem de condenação nos 

autos de n° 0000391-95.2014.8.05.2018, resultando no montante de 09 

(nove) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, 

devendo ser cumprida a fração de 1/6 para fins de progressão, desta 

feita, denota-se que o reeducando possui, em tese, o requisito objetivo 

preenchido.

A Defesa do reeducando em fls. 86/91, requereu a progressão de seu 

regime, bem como a homologação das remições anexadas.

Pela ausência de guia provisória, em decisão de fls. 103/103-v, o pleito 

defensivo foi indeferido. Na mesma oportunidade, solicitou-se da Comarca 

de Barra – BA, bem como à Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado da Bahia, para que fosse providenciada a expedição 

de guia provisória.

Verifico informações expedidas pelo Juízo da Comarca de Barra – BA, 

re l a tando  a  e x p e d i ç ã o  d e  g u i a  p r o v i s ó r i a  s o b  o 

n°0331579-45.2018.805.0001, tramitando na 2° Vara de Execuções Penais 

da Comarca de Salvador – BA.

Diante das informações contidas em documento de fl. 109, solicite-se com 

urgência à 2° Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador – BA, a 

remessa dos autos de n°0331579-45.2018.805.0001, para regularização 

da prisão, bem como análise de possível progressão de regime do 

reeducando.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 245108 Nr: 2862-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Fagundes 

Marques - OAB:MT 17.113, José Roberto Benedeti - OAB:MT 7145

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal, apresentar as 

alegações finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 207611 Nr: 8088-13.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MESQUITA 

MENDES - OAB:41775, José Mauro Sardinha Tavares - OAB:8.863/GO

 Intimação dos advogados do Réu para no prazo de cinco(5) dias, 

apresentarem suas alegações aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 172207 Nr: 5055-83.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valneis Gomes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Em 11.09.2018, às 13hrs00min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça 

Luciana Rocha Abrão David e a Advogada Simiramy Bueno de Castro. 

Aberta a audiência. Presentes os acadêmicos do curso de Direito Renata 

Santos de almeida, Daniele Barbosa Maia e Danilo Jardim Lopes. Presente 

o réu. A defesa manifestou pela desistência da testemunha Poliani Ribeiro 

de Souza. Realizada a oitiva das testemunha Eliana Pereira Ribeiro 

Figuereido, Sérgio da Silva Guiaro e José Alves dos Santos. Realizado o 

interrogatório do réu. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Aguarde-se o retorno 

das precatórias. 2. Com o retorno, vistas às partes para alegações finais.” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 
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assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 218352 Nr: 1846-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 Vistos, em correição.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa (CPP, art. 593).

2. Intime-se a defesa para apresentar as razões, no prazo legal.

 3. Intime-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

4. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174284 Nr: 7627-12.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ALVES NETO, Cpf: 17079845149, 

Rg: 752.841, Filiação: Orlando José dos Santos e Rita Maria dos Santos, 

data de nascimento: 25/04/1958, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante/empresário, Telefone 3407-1261. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo procedente a ação penal e CONDENO o 

réu JOSÉ ALVES NETO qualificado nos autos, como incurso nos arts. 

217-A do CP, à pena privativa de liberdade no importe de 9 (nove) anos e 

4 (quatro) meses de reclusão, nos termos do artigo 71 do Código Penal, 

com regime inicial será o fechado, em razão do quantum da pena aplicada. 

Concedo o direito do réu em apelar em liberdade.Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Transitando em julgado a 

decisão, lance o nome do réu no rol de culpado. Oficie-se aos órgãos 

criminais de registro como de praxe e comunique-se à Justiça Eleitoral nos 

termos da CNGC.Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 4 de agosto de 2017.Carlos Augusto FerrariJuiz 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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 12 de setembro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

OZAIR SILVA PROTO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

WANAIR FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

1. Tendo em vista o considerável lapso temporal decorrido entre a data da 

propositura da ação e a presente data, DETERMINO seja intimada a parte 

autora para, em 48 (quarenta e oito) horas informar se o pretenso ato 

ilícito cometido pela requerida ainda persiste, de modo a justificar a análise 

do pedido de tutela provisória de urgência. 2. Intime-se. 3. Após, 

conclusos. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON VIEIRA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

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 

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 
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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, 19 de Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010852-64.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

WALTER PEREIRA FEITOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento parcial da 

dívida, razão pela qual o advogado que defende os interesses da parte 

exeqüente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. Intimado a manifestar-se acerca do levantamento dos valores 

depositados, a parte executada manteve-se inerte. Analisando os autos 

verifico que o causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe 

poderes para receber valores, assim sendo, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará em nome do(a) 

advogado(a) que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. Intime-se a parte executada em relação a liquidação do valor 

remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, após 

retornem-me conclusos os autos para utilização dos sistemas online. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

CELIOMAR LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MARCONE FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - MT0018599A, que 

nesta data foi feito o mandado de penhora e demais atos e encaminhado 

para central, para o devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

DALVO LOURENCO DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BATISTA SOBRINHO (REQUERIDO)

ROSILDA CEZARIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. DETERMINO que a parte autora colacione aos vertentes 

autos cópia dos seus documentos pessoais e comprovante de endereço, 

nos termos do artigo 320 do CPC. 2. Deste modo, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte demandante emende a inaugural sanando 

os vícios existentes, sob pena de ser indeferida. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000848-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

CLEVER CARMO SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VICUNA QUEIROZ CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. DETERMINO que a parte autora colacione aos vertentes 

autos o demonstrativo atualizado do débito, nos termos dos artigos 320 e 

798 do CPC. 2. Deste modo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte demandante emende a inaugural sanando os vícios existentes, sob 

pena de ser indeferida. 3. Após, voltem-me para deliberar. 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONISCLEY CARDOSO CAMPOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. DETERMINO que a parte autora colacione aos vertentes 

autos cópia dos seus documentos pessoais e comprovante de endereço, 

nos termos do artigo 320 do CPC. 2. Deste modo, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte demandante emende a inaugural sanando 

os vícios existentes, sob pena de ser indeferida. 3. Após, voltem-me para 

deliberar. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) , para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 24/10/2018 

Hora: 13:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012315-07.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

N. T. DOS REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO PASSIVO - BANCO DO BRASIL S/A, 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$ 151,41 (cento e 

cinquenta e um reais e quarenta e um 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 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 aos 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: 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:
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RODRIGO LATORRACA DE SANCTIS PIRES (ADVOGADO(A))

NET GOIANIA LTDA (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI (ADVOGADO(A))

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO SCAGLIONE - ME (REQUERIDO)

 

DESPACHO Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte autora para que apresente o 

endereço da parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias. 2. 

Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte materializado sua 

obrigação, faça conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 4. Intime-se na 

forma legal. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R M CONSTRUCOES ELETRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte autora para que apresente o 

endereço da parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias. 2. 

Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte materializado sua 

obrigação, faça conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 4. Intime-se na 

forma legal. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012130-03.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS (EXEQUENTE)

PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010995-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

CIHNDY KELLY BIANQUINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXECUTADO)

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CANDIDO DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

THIERES CORDEIRO DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REI VEÍCULOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. DETERMINO que a parte autora colacione aos vertentes 

autos o contrato de compra e venda firmado com a parte requerida, nos 

termos do artigo 320 do CPC. 2. Deste modo, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte demandante emende a inaugural sanando 

os vícios existentes, sob pena de ser indeferida. 3. Após, voltem-me para 

deliberar. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO (ADVOGADO(A))

STEPHANIA QUEIROZ CARMO DOS SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - MT17928/O, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/10/2018 Hora: 14:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 275975 Nr: 4717-36.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thayna Mayara Soares Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FERNANDO DE 

ALMEIDA GOMES - OAB:9.889/GO

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetuado entre as partes, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, 

com fulcro no artigo 74, da mesma lei. Assim, ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, em virtude da composição civil, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO. Sem 

custas. Ciente. Presentes intimados. Publicada em audiência. Registre-se. 

Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010715-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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LAIS CARDOSO BARRETOS (REQUERENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES (REQUERIDO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento da condenação, razão 

pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do numerário 

para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010814-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

ELISANGELA CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

ERVACY MOREIRA DA SILVA ROLDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012648-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M M ACADEMIA DE MUSCULACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DENISE ALTHAUS THOMAZ (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

GLEIDIMAR ALVES ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE FILHO BATISTA DE SOUSA (REQUERENTE)

GABRIEL GONCALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001051-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ SILVA (EXEQUENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: 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. 2- Das breves leituras empreendidas extrai-se que para o 

postulante lograr a medida vindicada em tela, se faz mister que estejam 

presentes os elementos delineados no comentado artigo. In casu, 

presentes a verossimilhança das alegações bem como a prova 

inequívoca, através do conjunto probatório juntado à exordial, suficiente 

para uma convicção acerca de uma possível inscrição indevida perante o 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca, não havendo óbice quanto ao 

deferimento da medida. Especialmente porque a medida não é irreversível. 

Quanto ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam 

que houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome do 

demandante nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de 

ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional ao 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

moral e financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode 

ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta da promovida, consoante explanação na vestibular. 3- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido de 

excluir incontinenti o nome do requerente junto ao Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Barra do Garças/MT, sendo de bom alvitre registrar que a 

medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com o 

requerido. 4- Ademais, visando o resultado prático da tutela, ORDENO a 

expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Barra do 

Garças/MT para que promova a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome do 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 5- Tendo a audiência de tentativa de conciliação já sido 

aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - 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. 6- Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos 

nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 7- Se frustrada a citação 

por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo 

em apreço. 8- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9- 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(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 10- Expeça-se o necessário. 11- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012155-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA (ADVOGADO(A))

TARLIANNE SILVA TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 
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2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012649-07.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

VALDIVINO JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001034-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

JURANY RESENDE DA CUNHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001033-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001144-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

DONIZETE VILELA DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINA OLIVEIRA NEGRI (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011318-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

MONICA PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

FABIO JUNIO GOMES BARCELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 
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recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001081-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

IVA PEREIRA DUARTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001041-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

PAULO SOUZA ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001028-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BORGES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001146-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

LEILA DIAS DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010884-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE CAMERINO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010867-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

ZOLMIRO PORTO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 
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comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011266-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

HELENA TAVARES VALADAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010836-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARREIRA RESENDE (REQUERENTE)

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: 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. 2- Das breves leituras empreendidas extrai-se que para o 

postulante lograr a medida vindicada em tela, se faz mister que estejam 

presentes os elementos delineados no comentado artigo, destarte, 

iniciando-se a busca dos requisitos. No que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da autora prova, 

notadamente por se tratar de relação consumerista. No que tange ao 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que aparentemente o autor sequer solicitou o 

cancelamento do serviço ou requereu seu desmembramento, causando 

aborrecimentos a parte autora, de ordem financeira e moral, vez que 

recebeu fatura com valor muito superior ao habitualmente cobrado pela 

requerida. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional a parte autora acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de 

ordem moral e financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, 

este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por 

conta da conduta da Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante 

ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 
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litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que 

toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 

8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7-Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada forneça o plano OI Total, com boletos no importe de 

R$199.90 (cento e noventane nove reais e noventa centavos), no prazo 

de 3 (três) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos 

reais), sem prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 8- 

DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser a parte requerente, pessoa física 

hipossuficiente. 10- Determino que a secretaria apraze audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(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. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-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(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001508-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE
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1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO DELFINO DE SOUSA (REQUERENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ANTONIO SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

ELIENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 239790 Nr: 7824-82.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos para dar cumprimento ao item 2.17.4.7 da CNGC, encaminhando 

ao setor de expedição de documentos para que confeccione o Oficio a 

Comarca deprecante comunicando a distribuição.

Após, independente de despacho judicial, encaminhe cópias da deprecada 

a Central de Mandados para distribuição ao oficial de Justiça, para o 

devido cumprimento.

 Cumprida as determinações acima referidas, encaminhe-se ao setor de 

envio de malote digital para devolução da Carta Precatória devidamente 

cumprida ao Juízo Deprecante, certificando o envio, dê-se cabal 

cumprimento ao contido na CNGC, após cumpra-se o determinado na 

seção 19 - 1.19.1.3 – II e III inutilizando os documentos, levando à 

incineração.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 134482 Nr: 3502-63.2011.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YGM, YAGM, RSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

134482 §!.Ms¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3502-63.2011.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: YANKA GOMES MOTA e YANDRA APARECIDA 

GOMES MOTA e ROSANGELA SILVA GOMES

PARTE REQUERIDA: MANOEL MOTA FILHO

INTIMANDO: Parte Requerida: Manoel Mota Filho, Cpf: 87430517820, Rg: 

13523874 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), convivente, mestre de obra, 

Endereço: atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima qualificada(o), de 

conformidade com o despacho, abaixo transcrito, para querendo 

apresentar impugnação, acerca da penhora de valores realizada online 

nos autos, nos termos do art. 841 do CPC.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pela 

Defensoria Pública. Intime-se o executado, via edital, acerca da penhora 

de valores, nos termos do art. 841, CPC.

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, Joana Aparecida 

Silva Assunção, digitei.

Cáceres - MT, 11 de setembro de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 180814 Nr: 2741-90.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L, A, GMSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos para que se confeccione 

mandado de Intimação com a finalidade de intimar a parte autora como 

requerido as fls. 61.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154571 Nr: 2000-21.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para o a inventariante, manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, acostando aos autos as certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, bem como comprovante de quitação do ITCD ou 

isenção e matrícula do imóvel descrito nos autos, apesar de intimado via 

advogado mediante carga de 22.03.2018 devolução 10.9.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169262 Nr: 5635-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos para que se confeccione 

mandado de Intimação com a finalidade de intimar a parte autora como 

requerido as fls. 182/183.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 209986 Nr: 10030-40.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GPB, SAPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSB

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

209986 §!5¦w¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10030-40.2016.811.0006

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: G. P. B. e SILVANA AGUILLERA PORTO DE LIMA

PARTE REQUERIDA: OSVANIL DA SILVA BATISTA

INTIMAÇÃO: Requerido(a): Osvanil da Silva Batista Filiação: Osvaldo da 

Silva Batista e Izabel Ramos de Almeida, brasileiro(a), solteiro(a), aux.de 

pedreiro, Endereço: Av.dos Bandeirantes Nº 896, Lote B,, Bairro: Dner, 

Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO acima qualificado, de 

conformidade com o despacho abaixo, transcrito, para que efetue o 

pagamento dos alimentos em atraso, a parte requerente, no valor de R $ 

20.177,45.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de ação de execução de 

alimentos proposta por G.P.B., representados por sua genitora Silvana 

Aguillera Porto de Lima, em desfavor de Osvanil da Silva Batista, todos 

devidamente qualificados na inicial. Às fls. 66, a Defensoria Pública pugna 

pela decretação da prisão civil do Executado, tendo em vista que 

permanece inadimplente com sua obrigação. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Compulsando os autos, observo que o Executado apesar de devidamente 

citado através de edital (fls.23), não efetuou o pagamento dos valores 

executados e tampouco apresentou justificativa, inexistindo, assim, 

qualquer prova hábil a demonstrar que não tem condições de arcar com o 

valor do débito executado. Em razão do inadimplemento do executado, a 

Defensoria Pública pugna pela decretação de prisão civil. Diante disso, é 

de ser acolhida a pretensão de prisão civil pelos Exequentes. Dispõe o 

artigo 528 do CPC, in verbis: “Art. 528. No cumprimento de sentença que 

condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão 

interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, 

mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. § 3o. 

Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, 

o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 

1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses”. No 

caso em tela, mostra-se patente a presença dos pressupostos 

necessários à prisão civil e ao mandado de protesto do pronunciamento 

judicial, haja vista que o Executado permanece inadimplente com sua 

obrigação. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO CIVIL do devedor Osvanil 

da Silva Batista, pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 

528, § 3.º, do Código Processual Civil. Determino a intimação do 

executado, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que efetue o 
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pagamento do valor devido. 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”, devendo o valor constar do mandado. 

Caso seja infrutífero o cumprimento do mandado de prisão, proceda-se o 

necessário para cadastrar e inserir o mandado de prisão no Sistema 

Informatizado Nacional (Infoseg), arquivando o presente feito 

provisoriamente pelo prazo de 01 (um) ano. Decorrido o prazo, 

certifique-se a Sra. Gestora Judiciária acerca do cumprimento do 

mandado, vindo-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se

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, Joana Aparecida 

Silva Assunção, digitei.

Cáceres - MT, 11 de setembro de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 203992 Nr: 5921-80.2016.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO HADIME SUZUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANESIO BERTHI, CACILDA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 Certiico que deocrreu "in albis" o prazo para parte autora manifestar 

acerca dos pedidos formulados às fls. 19/24, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apesar e intimada mediante cargas dos dias 09.07.2018 e 16.07.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 76215 Nr: 2880-86.2008.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Primeiramente, proceda-se com o cadastro do causídico Fábio Magalhães 

de Oliveira no presente feito, conforme Procuração "Ad Judicia" de fls. 05.

Após, expeça-se nova intimação à parte autora, através do seu advogado 

e pessoalmente, para que informe o endereço atualizado do requerido, 

conforme determinado às fls. 79/81, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção da ação.

Decorrido o prazo e informado o endereço, proceda-se com o envio 

imediato ao Gabinete da Presidência. Em caso negativo, venham os autos 

conclusos.

 Cumpra-se, com urgência.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003658-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

ADALZIZA GOMES LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade de 

justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 - De 

outro norte, da análise da peça inicial e de seus documentos verifica-se 

que a parte autora não juntou comprovante de endereço em seu nome, 

mas em nome de terceiros sem apresentar qualquer declaração do mesmo 

de que reside no endereço. Mais e ainda, a proteção judicial em prol das 

partes que se socorrem do Judiciário como único caminho para resolução 

dos problemas acaba muitas vezes por conduzir a uma política jurídica 

efetivada a partir da argumentação jurídica da proteção dos princípios 

consumeristas e da justiça social. Todavia, importante sempre se ter a 

noção de que, juntamente com o princípio da justiça social, se tenha 

também um olhar atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de 

acidentalmente se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência 

de visão das externalidades (positivas e negativas) que toda decisão 

judicial gera. A partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito 

para garantir o livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se 

debruçado sobre a análise dos custos de sua utilização e “o que parece 

escapar à percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um 

recurso rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele 

será para a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar 

serviços públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o 

acesso ao recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a 

possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em 

larga medida o que realmente desejam as pessoas. Focar apenas o 

incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está 

sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda que a taxas 

decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a sobreutilização do 

Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. 

A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 

v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o 

Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “Ajuizar ações é algo que 

envolve risco (para as partes) e custo (para a Sociedade, que mantém o 

Poder Judiciário). O processo não há de ser transformado em instrumento 

de claudicação e de tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de 

quem postula a necessária responsabilidade na dedução de seus 

pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. 

Humberto Martins). Novo milênio, novos tempos e novas formas de 

composição de conflitos que podem e devem ser incentivados e utilizados 

antes do ingresso precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais 

Superiores estão trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à 

justiça, como por exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa 

de composição prévia do conflito, como bem se observa no Recurso 

Repetitivo que estabeleceu como condição do aforamento da ação da 

exibição de documentos o pedido administrativo realizado perante à 

instituição financeira: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido. (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. 

Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). (Grifei e sublinhei). Até 

numa seara extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis 

repercussões sociais e até alimentares (diferente de uma relação 

negocial), o guardião maior da Constituição no Brasil, em sede de 

repercussão geral, entendeu que não há nenhuma ofensa ao acesso ao 

Poder Judiciário o estabelecimento de condições para o regular exercício 
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de ação, mais precisamente, demonstração inequívoca de tentativa de 

composição extrajudicial, no caso, requerimento prévio junto ao INSS: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1.A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (…). (STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal 

Pleno, j. 03/09/2014). É sobre esse novo standard ético-judicial que 

passa-se a analisar a petição inicial e exigir que a parte demonstre a 

indispensabilidade de se utilizar de meios de composição antes do 

ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto na descrição da petição 

inicial, como nos documentos apresentados, a parte não demonstra ou 

fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter instado a parte 

demandada sobre a possível e suposta abusividade na taxa de juros 

contratada e/ou outras questões. É pacífico a desnecessidade de 

exaurimento da via administrativa como condição de ajuizamento da ação. 

Porém, entendo que é indispensável o prévio requerimento administrativo 

para caracterização do interesse processual de agir da parte autora, pois 

sem ele e sem uma negativa da parte Demandada, não há pretensão 

resistida – lide, capaz de autorizar o exame do mérito da pretensão 

processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, poderá ser obtida 

administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é de facultar a 

parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando que com as 

facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá questionar por 

e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, no mínimo, 

célere da suposta indevida anotação nos órgãos de proteção ao crédito, 

inclusive com eventual compensação financeira. Além da possibilidade de 

resolução imediata, existe outro importante órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos, qual seja o PROCON, em 

pleno funcionamento na cidade de Caceres-MT. Preceitua o artigo 321 do 

Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou complementação 

da inicial quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 

319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora para apresentar documentação complementar que demonstre 

residência neste município, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Outrossim, INTIME-SE a parte comprovar a existência de pretensão 

resistida no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

3 - Decorrido o prazo, retorne CONCLUSO para análise. Cáceres/MT, 01º 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002015-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

ANDREY REVELES KIST (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA RECOLHER CUSTAS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento/pagamento das Taxas e Custas Judiciárias, conforme cálculo 

acostado ao feito (ID 15267222), sob pena da adoção das providências 

prevista nos Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. 

Cáceres/MT, 12 de setembro de 2018 Eliana de Fàtima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002548-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS (ADVOGADO(A))

ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DIMAS FARIA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 16 de outubro de 2018 às 14: 00hs, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 12 de setembro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197364 Nr: 1883-25.2016.811.0006

 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: EDINA APARECIDA TELES

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia marcada para o dia 

15/10/2018 às 8h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197095 Nr: 1683-18.2016.811.0006

 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: ALAN GETER DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia marcada para o dia 

15/10/2018 às 13h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - 

MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27618 Nr: 2934-28.2003.811.0006

 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: JEREMIAS PEREIRA LEITE, NILZA APARECIDA BEZERRA 

MORON PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FÉLIX DE OLIVEIRA - 

OAB:12.403-DF

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

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

 AUTOS RETORNARAM DO TJMT

 Analisando os autos constata-se que os autos retornaram do TJMT (sede 

recursal), com efeito impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com a finalidade de 

que, no prazo de 15 dias, pleiteiem o que entenderem de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193597 Nr: 10477-62.2015.811.0006
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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: LUIZ SANTANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia marcada para o dia 

15/10/2018 às 8h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192722 Nr: 9983-03.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON MORAIS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH CAROLINE MENDES 

PINHEIRO - OAB:16.008, VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia marcada para o dia 

15/10/2018 às 13h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - 

MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158593 Nr: 6333-16.2013.811.0006

 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: CRESCENCIA AMANCIR DA CUNHA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA, BANCO PANAMERICANO S/A, 

BANCO AMBRA, BANCO BMG S/A, BANCO BGN S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S.A, BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO ORIGINAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigues Chaves - 

OAB:55.925 RS, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:15020-B 

OAB/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - OAB:68.723, ESIO 

OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A MT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT, Fábio Alexandre 

Verzoni Miraglia - OAB:37.069 RS, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730 

MG, Luisa Vargas Guimarães - OAB:78.469 RS, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14.469-A MT, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, MOACYR NUNES DE BARROS - OAB:18.489, THIAGO 

MAHFUZ VEZZI - OAB:18017-MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a contestação do BANCO 

CETELEM S/A é tempestivo. Posto isso, nos termos do art. 152, IV, CPC, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerente, por meio de seu 

advogado, legalmente constituído, para manifestar-se nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164485 Nr: 1641-37.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIANE APARECIDA CARVALHO DE MAGALHÃES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA PATRÍCIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG 79.760, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MG 79.757, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A 

MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

187/192).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196980 Nr: 1596-62.2016.811.0006

 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: JONISSON MESSIAS DE SOUZA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia marcada para o dia 

15/10/2018 às 8h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196134 Nr: 1146-22.2016.811.0006

 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: JEMERSON MELO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia marcada para o dia 

15/10/2018 às 13h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - 

MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196986 Nr: 1602-69.2016.811.0006

 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: RITIELE SANTANA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia marcada para o dia 

15/10/2018 às 8h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86887 Nr: 2374-76.2009.811.0006
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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: CATARINA DOS SANTOS SILVA, CARLOS ORLANDO 

DOS SANTOS SILVA, JAIR ORLANDO DOS SANTOS SILVA, CLAUDEMIR 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, ELENIR DOS SANTOS SILVA SEVERINO, 

GILSA DOS SANTOS CAEXETA, MARIA IVONE DA SILVA, REGINALDO 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, JANIR DOS SANTOS SILVA, ODILSON 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CATARINA DA SILVA COSTA, 

CELESTINO JOSÉ DA SILVA, NORBERTO JOSÉ DA SILVA, FLAVIANO 

ROSA DE SENNA FILHO, BERNARDINO BRAGA, JOÃO BATISTA DA 

SILVA, ANTONIO LICA, CLEITON TUBINO SILVA, IZAURA BATISTA DA 

SILVA, MARIANA DA SILVA MENDONÇA, MARIA DOMINGAS DA SILVA 

BRAGA, EROTILDES CONCEIÇÃO DA SILVA LICA, DARLISE HASPER 

MUNIZ TUBINO DA SILVA, NILSON MENDONÇA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, 

ADEMAR JOSÉ DA SILVA, IVONE DA SILVA, JOSE MARCIO DA SILVA, 

CLEODITE DA SILVA, EVANDRO DA SILVA, PAULO HENRIQUE DA SILVA, 

EDITE DA SILVA, ILCA DA SILVA, ISABEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

SILVA DE SOUZA - OAB:13.222, CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150, EDER 

FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A, ELEN SANTOS ALVES 

DA SILVA - OAB:12830/MT, Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/O

 INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA

APRESENTAR MEMORIAIS

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, apresente memoriais 

(cf. deliberação retro - fls. 720-v).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197367 Nr: 1886-77.2016.811.0006

 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: ERICA PATRICIA DE CAMPOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia marcada para o dia 

15/10/2018 às 13h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - 

MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196988 Nr: 1604-39.2016.811.0006

 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: DEOCLÉCIO DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia marcada para o dia 

15/10/2018 às 8h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196849 Nr: 1557-65.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia marcada para o dia 

15/10/2018 às 8h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170060 Nr: 6300-89.2014.811.0006

 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: MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA DE CASTRO 

SEOLDO LIMA - OAB:145541, MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO - 

OAB:95711

 Nos termos do artigo152, incios VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, para, no prazo de 5 (cinco)dias, declinar nos autos o 

endereço da testemunha do juízo Dayane D. dos Santos (técnica de 

enfermagem) indicada no documento de fla 40. Informo que a petição de fl. 

174 não mencionou a informação retrocitada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156389 Nr: 4025-07.2013.811.0006

 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: ABEL BELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE JASSEK DRUMOND - 

OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia marcada para o dia 

15/10/2018 às 13h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - 

MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197097 Nr: 1685-85.2016.811.0006

 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: THAIS SOUZA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia marcada para o dia 

15/10/2018 às 13h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - 

MT.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1003724-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE CITAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SETOR: IV EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO Dados do Processo: Processo: 

1003724-04.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 44.101,61; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181); Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) Nome: MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA Endereço: 

RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA 849, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000. DESCRIÇÃO DO BEM: Marca: CHEVROLET; Modelo: S-10 

PICK-UP; Ano de Fabricação/Modelo: 2008/2009; Chassi: 

9BG138HU09C406663; Cor: PRATA; Placa: NIY8437; RENAVAM - 

00973093773 FINALIDADE: BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NO 

CAMPO “DESCRIÇÃO DO BEM“, depositando-o com o depositário acima 

indicado, e, na sequência, A CITAÇÃO DA PARTE RÉ, de conformidade 

com o despacho ao final transcrito e a petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, 

querendo, nos prazos indicados, requerer o PAGAMENTO DO DÉBITO 

e/ou CONTESTAR A AÇÃO. Despacho/Decisão: Vistos, etc... Trata-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em 

face de MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, aduzindo, em síntese, que por força 

do contrato de financiamento para aquisição de bens, sendo entregue em 

garantia da dívida, por meio de alienação fiduciária, nos termos do DL nº 

911/1969, o veículo descrito na inicial, porém, a parte requerida tornou-se 

inadimplente com as obrigações assumidas, pelo que foi constituída em 

mora por meio de notificação extrajudicial. Assim, requereu a concessão 

de medida liminar que determine a busca e apreensão do veículo em 

questão.Juntou aos autos cópias do contrato, da notificação extrajudicial e 

outros documentos.Decido.Ante a incompatibilidade do rito inicial do 

procedimento comum previsto no art. 334 do CPC com as disposições 

especiais previstas pelo Decreto-Lei nº 911/69, deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, apreciando, nesta oportunidade, o 

pedido liminar.A concessão de liminar em ação de busca e apreensão 

fundada em contrato de alienação fiduciária pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante 

notificação extrajudicial consubstanciada em carta registrada com aviso 

de recebimento, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69.Após a 

análise da inicial e prova convergida aos autos, reputo presentes os 

requisitos legais para a concessão da medida liminar pretendida pelo 

autor, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une as partes (cédula de 

crédito bancário – financiamento de veículo), bem como se desincumbiu do 

ônus de comprovar a mora da parte requerida por meio da notificação 

extrajudicial.Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL nº 911/1969, DEFIRO a 

liminar requerida e DETERMINO: i) a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-se o bem com o 

autor ou com a pessoa por ele indicada e autorizada nos autos, 

devidamente identificada, devendo o bem permanecer nesta comarca pelo 

prazo mínimo de 05 (cinco) dias, necessário para possibilitar a eventual 

quitação total da dívida e a restituição do veículo ao requerido, nos termos 

do § 2º, art. 3º do DL nº 911/1969; ii) a inserção da restrição judicial na 

base de dados do Renavam via Sistema Renajud, na forma do art. 3º, § 9º, 

do DL nº 911/1969.A parte requerida, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do DL nº 911/1969).Cumprida a 

liminar, ato contínuo, cite-se a parte requerida para apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, sob pena 

de confissão e revelia (CPC, art. 344), bem como para, no prazo de 05 

(cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 911/1969, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida objeto do 

contrato (parcelas vencidas e vincendas), conforme cálculo apresentado 

na inicial pelo credor, ressaltando a impossibilidade de purgação da mora, 

ou seja, o pagamento apenas das parcelas vencidas, conforme orientação 

da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, emanada do 

julgamento do Recurso Especial nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4), 

datado de 14/05/2014, Min. Relator Luis Felipe Salomão:“EMENTA: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2 .  Recurso espec ia l  prov ido" . In t imem-se.  Cumpra-se.À s 

providências.Cáceres/MT, 28 de junho de 2017. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito Assinado eletronicamente por: WLADYS ROBERTO 

F R E I R E  D O  A M A R A L 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  8 3 1 5 8 8 3  1 7 0 6 2 8 1 7 2 3 1 4 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 9 9 8 8  

ADVERTÊNCIAS: a) PAGAMENTO: Poderá a parte ré, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, efetuar o pagamento da 

integralidade do débito pendente, de acordo com os valores apresentados 

na inicial e indicados acima, hipótese em que o bem lhe será restituído livre 

do ônus. b) Não sendo efetuado o pagamento, no prazo indicado, 

consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no 

patrimônio da parte autora. c) PRAZO: O prazo para CONTESTAR a ação é 

de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. d) A parte ré 

poderá contestar a ação, ainda que tenha efetuado o pagamento, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. e) Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, 

como verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. “ Art. 344. Se o réu 

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

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. do Novo CPC. f) 

Não sendo encontrado o bem, ou não estando este na posse da parte ré, 

poderá a presente demanda ser convertida, a pedido da parte autora, em 

ação de depósito (art. 4o do Decreto-Lei nº 911/69). Peças que 

acompanham o presente Mandado: Petição Inicial e docs. Cáceres MT, 12 

de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003893-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO MARTINS (EXECUTADO)

AMAURI MUNIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE PAULO MARTINS - ME (EXECUTADO)

 

AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DAS PARTES

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006992-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (ADVOGADO(A))

JUBA SUPERMERCADOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

JAISON NUNES CORDOVA (EXECUTADO)

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os 

autos com a finalidade de promover a intimação da parte autora para, 

querendo, no prazo 15 (quinze) dias, com fundamento nos art. 523 do 

Código de Processo Civil, promover o cumprimento da sentença, devendo, 
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na oportunidade, apresentar cálculo atualizado da dívida. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004565-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - 052.986.329-47 (PROCURADOR)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a intimação da 

parte requerida/apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.Eu, Joel Soares Viana 

Junior, Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002852-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Expedido por ordem 

do(a) MM. RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do 

processo: Processo: 1002852-52.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 

10.679,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: MARIA JORGINA 

RODRIGUES CORREA; Parte Ré: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., 

VIA VAREJO S/A. Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

apresente impugnação. Cáceres, 12 de setembro de 2018. MARLI 

PEREIRA NOBRE Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005352-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

SILVIA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o Estado de Mato Grosso, no 

qual se se atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada 

até 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 

12.153/2009, é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior 

Tribunal de Justiça: Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0215486-8 

Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador: T2 - 

SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 17/11/2015 Data da 

Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 

DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA 

INFRALEGAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local 

consignou que, em conformidade com o art. 2º da Lei 12.153/2009 e as 

Resoluções 887/2011-Comag, 925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é 

competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 60 

salários mínimos". Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Forte no art. 2.º da 

Lei n.º 12.153/2009, declino o feito em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 10 de setembro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem 

necessários no PJE deverão ser produzidos no editor interno do sistema e 

assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução 

n.º022/2011/TP.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 84552 Nr: 128-10.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 10.08.2018 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139699 Nr: 9322-63.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DORO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

139699 §!.£¦¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9322-63.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): JOSÉ DORO NETO

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): JOSÉ DORO NETO, CPF 

141.570.231-87

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 25.861,76

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 813/2011, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 11 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 170666 Nr: 6782-37.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Requerido 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 57914 Nr: 4235-05.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PHELLIPE ALCARAZ VILALVA, RENATA 

GLADYS ALCARAZ MIRANDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Requerido 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.: 175620 Nr: 10384-36.2014.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELISANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311 AOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 01 

volume (72 folhas)e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Impetrante 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.: 193454 Nr: 10430-88.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADRIANO DE MIRANDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Executado na data de 31.07.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 88401 Nr: 3878-20.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante o pleito retro de habilitação processual nos autos, DECIDO:

a) Suspender o processo até o desfecho do pleito de habilitação dos 

herdeiros, forte no art. 689 do CPC;

b) Cite-se o requerido para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, forte 

no art. 690 do CPC;

c) Decorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação, volvem-me os 

autos conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 169358 Nr: 5710-15.2014.811.0006

 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: ALBEIRO MIRANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Pelo presente, I N T I M O A PARTE AUTORA, via DJE/MT, para que fique 

ciente de que deverá comparecer à perícia que está agendada para 

ocorrer em 31/10/2018, às 8h, na clínica FISIOCOR, no consultório do Dr. 

Luis Marcos V. Turdera, Endereço: Rua Cel. Ponce n. 322, centro, 

Cáceres – MT. Em ato contínuo, conduzo os autos em carga ao Requerido 

para igualmente cientificá-lo do ato.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 
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20/09/2018 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: 1003069-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/11/2018 Hora: 15:30 30( MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003046-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (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: 06/11/2018 Hora: 13:00 ( MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003047-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA THAIS DE PINHO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 06/11/2018 Hora: 13:15 ( MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 Data: 06/11/2018 Hora: 13:30 (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: 1003049-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

TITO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/11/2018 Hora: 13:45( 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: 1003051-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULINA VIEIRA CHAVES CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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 Data: 06/11/2018 Hora: 14:00 (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: 1003052-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO FANCK JUNIOR (REQUERENTE)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILLO VIANA DE MATOS (REQUERIDO)

SANDRO BATISTA LEITE (REQUERIDO)

BETHANIA LUIZE DE CAMPOS LEITE (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 Data: 06/11/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004341-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANALIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 06/11/2018 

Hora: 14:30(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: 1003064-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ASSIR DOS SANTOS GARCIA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 06/11/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003080-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 
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de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado DATA: 

06/11/2018 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: 1007281-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO OLIVEIRA SOUZA (ADVOGADO(A))

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

MANIFESTE O AUTOR EM 5 DIAS REQUERENDO O QUE DE DIREITO 

ACERCA DO CUMPRIMENTO OU NÃO POR PARTE DO REQUERIDO DO R. 

DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003079-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

GUTTENBERG MATHEUS SOARES GOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O Advogado: WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB: 

MT0012829A-O, a juntar declaração de hipossuficiência datada e 

atualizada do reclamante no prazo de 10 (dez) dias. Sob pena de 

indeferimento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005167-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LINDAMEIRE FARIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005167-53.2018.8.11.0006. AUTOR(A): LINDAMEIRE FARIA DE FREITAS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao 

pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "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.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebe-se a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o requerido para que, 

caso queira, conteste a demanda. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de setembro 

de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004139-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS MARIS CRUZ (REQUERENTE)

José Renato de Oliveira Silva (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004139-50.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCIS MARIS CRUZ 

REQUERIDO: CHUENLAY DA SILVA MARQUES, CHUENLAY DA SILVA 

MARQUES Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerida, apesar de devidamente intimada, não cumpriu com a decisão de 

id. 14741709. Isto posto, determina-se a intimação do requerido para que, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cumpra com o determinado por este 

juízo. Em caso de novo descumprimento, majora-se a multa diária para R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), não ultrapassando o limite de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil). Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

11 de setembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012262-88.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HONORINA ALMEIDA GONCALVES (REQUERENTE)

GIOVANI ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012262-88.2013.8.11.0006. REQUERENTE: HONORINA ALMEIDA 

GONCALVES REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a 

decidir. No caso em tela, percebe-se que a parte exequente não realizou 

as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. A exequente permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda. Diante disso, considerando que a exequente não 

promoveu as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 226633 Nr: 11876-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SIMOES DE SOUZA, JOSUÉ LUCAS 

SILVA CORREIA, SILVANIA MARIA ALVES, JULIO CÉSAR CARNIEL DE 

ANDRADE, LORENZ ARRUDA RIBEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUES - OAB:4266 RO, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/mt, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - 

OAB:9791, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 Vistos etc, Considerando que na data outrora designada para audiência, 

encontrava-me no “Encontro entre Magistrados Criminais, Delegados de 

Policia Civil, Promotores de Justiça e Oficiais da Policia Militar”, na cidade 

de Cuiabá/MT, restou prejudicada a realização do ato processual. 

Redesigno para o dia 24 de outubro de 2018, às 12h50min. Intimem-se e 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 192821 Nr: 10053-20.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUISEDEQUE PEREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:OAB/MT 21059

 Ex positis, com fundamento no art. 109, IV, da Constituição da Republica 

Federativa do Brasil c/c Art.2º, inciso III, alínea “b”, da Lei nº 9.613/98, 

declaro a incompetência deste juízo, por ser um dos crimes precedentes 

narrados na denúncia de competência da Justiça Federal. Como 

consectário, determino a remessa dos autos à Justiça Federal, Seção 

Judiciária de Cáceres, Estado do Mato Grosso. Intimem-se o Ministério 

Público e a Defesa. Preclusa a via recursal, certifique-se e, remeta-se à 

Justiça Federal. Às baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206720 Nr: 7773-42.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTILY MARCOS ARAUJO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa para, no prazo legal, apresentar os Memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 153668 Nr: 983-47.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CARLOS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225

 Intimação da DEFESA, para no prazo legal, manifestar-se conforme r. 

despacho a seguir transcrito "Vistos etc, Verifica-se o aporte do CD-ROM 

contendo o interrogatório do acusado às fls. 261, juntado aos autos como 

se extrai da certidão de fls. 263. Aberta vista dos autos ao Ministério 

Público e na sequência à Defesa para memoriais finais, vieram os autos 

para prolação de sentença, momento em que se observou a ausência do 

CD-ROM de fls. 261. Assim sendo, intimem-se o Ministério Publico e o 

Advogado para aportar aos autos o CD-ROM faltante. Intimem-se e 

Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238560 Nr: 7021-02.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOEL VINICIUS DOS PASSOS VANINI, 

DAVI FERREIRA DE FRANÇA, EMERSON DA SILVA TIRONI, SILVIO DA 

SILVA CALISTO, RENATO APARECIDO RODRIGUES, JHORNY VIEIRA DE 

JESUS, MICKAEL JAIRO RODRIGUES SANTOS, VITOR LORRAN PEDRO 

RIBEIRO, SIMONE FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Vistos etc;

Cumpra-se conforme deprecado.

Designo audiência de Interrogatório para o dia 03/10/2018, às 12h57min.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Requisite-se.

Ciência ao M.P.

Expeça-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 153166 Nr: 419-68.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI ALVES DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WESLEI ALVES DAS NEVES, Filiação: 

Loides Alves Martins e Daniel das Neves Claudinho, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NO ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CP

Despacho: Vistos etc;I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

Art. 41 do Código de Processo Penal, não verificando nenhuma das 

causas previstas no Art. 395 do mesmo código processual, RECEBO a 

denúncia nos termos do item 3.1.13 da CNGC/MT, com alteração trazida 

pelo Provimento nº 24/2012/CGJ, dando o acusado como incurso nas 

sanções nela imputadas.II – CITE-SE o réu, nos termos do Art. 396 do 

indigitado “codex”, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias.III – Na resposta, o acusado 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 (Art. 396-A).IV - 

Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter condições 

de constituir advogado, desde já NOMEIO o ilustre Defensor Público 

atuante nesta Comarca para sua defesa.V – O ônus da requisição de 

informações e documentos é do órgão acusatório, uma vez que este 

detém o poder legal para fazê-lo, conforme preleciona o Art. 47 do Código 

de Processo Penal:“Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessários 

maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos 

elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer 

autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.”No 

mesmo sentido:MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE 

REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 

DE ANTECEDENTES CRIMINAIS PELO JUÍZO A QUO - INEXISTÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DO PODER 

JUDICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM 

DENEGADA. O Ministério Público, por expressa previsão constitucional e 

legal (art. 129, VI e VIII, da Constituição Federal, e art. 47 do Código de 

Processo Penal), possui a prerrogativa de conduzir diligências, podendo 

requisitar diretamente documentos e informações que julgar necessários 

ao exercício de suas atribuições. Diante disso, não havendo dificuldade ou 

obstáculo para a realização das diligências pleiteadas pelo Ministério 

Público, por meios próprios, a autoridade judiciária deve ficar isenta da 

obrigação de deferir a requisição, não havendo que se falar em direito 

líquido e certo na hipótese. (MS, 118492/2012, DES.PAULO DA CUNHA, 

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento 

04/04/2013, Data da publicação no DJE 12/04/2013) Destaquei.Isto 

Exposto, INDEFIRO os itens “a e b” da cota Ministerial de fl. 74, haja vista 
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tratar-se de prerrogativa do órgão acusatório, mormente considerando 

que o réu encontra-se atualmente em liberdade.VI - Após, conclusos para 

os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Franciane A C de 

Magalhaes, digitei.

Cáceres, 07 de agosto de 2018

Antonio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 131768 Nr: 438-45.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER PEREIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 +Autos nº. 438-45.2018.811.0006

Código: 131768

Vistos etc,

 I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 

395 do mesmo código processual, RECEBO a denúncia nos termos do 

Artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado VALTER PEREIRA GUIMARÃES 

como incurso nas sanções nela imputadas.

II – Cite-se o réu, nos termos do Art. 396, do CPP, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

III – Na resposta, o acusado 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 (Art. 396-A).

IV - Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter 

condições de constituir defesa, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato 

de nomeação.

V – Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.

VI – DEFIRO o item “a” da cota ministerial de fl.44, de juntada de certidão 

de antecedentes criminais do Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso, do sistema SIAP/TJMT, com fundamento no Art. 1373, II, do 

Provimento nº 41/2016-CGJ.

 Ciência ao Ministério Público.

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

Cáceres/MT, 14 de junho de 2018.

Helícia Vitti Lourenço

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 189921 Nr: 8230-11.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SILVA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 208605 Nr: 9087-23.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX NAVES FERREIRA, EVANIA DE SOUZA, 

ADEVILSON FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - OAB:20267/O 

MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA PARA 

NO PRAZO LEGAL APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233992 Nr: 3819-17.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3819-17.2018.811.0006 – Id. 233992

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): MANOEL CAMILO PARÉ

INTIMANDO: Autor do fato: Manoel Camilo Paré Filiação: Angela Benedita 

Coelho Paré, brasileiro(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 das vítimas 

GIRLANE COELHO PARE BISINOTO e ANA GABRIELA PARÉ, tendo como 

suposto agressor MANOEL CAMILO PARÉ, que teria cometido, em tese, os 

crimes de injúria e 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 das vítimas, no limite mínimo de 500 metros; 

02-PROIBO O OFENSOR de manter contato com as vítimas, por qualquer 

meio de comunicação. 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 vítimas ou testemunhas. Para a 

garantia da efetividade desta decisão as VÍTIMAS, também ficam proibidas 

de se aproximarem ou entrarem 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 
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garantir a harmonia familiar. (...) As medidas aqui aplicadas possuem 

validade de 06 (seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso as vítimas 

entendam necessária a sua manutenção, deverá comparecer ao cartório 

da 2ª Vara Criminal e requererem a dilação. Deste modo, decorrido prazo 

citado, sem manifestação das vítimas e sem informações que demonstrem 

a necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) 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, 

11 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233991 Nr: 3818-32.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3818-32.2018.811.0006 – Id. 233991

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): VALMIR ROCA DOS SANTOS

INTIMANDO: Autor do fato: Valmir Roca dos Santos Filiação: Ademir 

Graciliano dos Santos e Rosinete Roca, data de nascimento: 10/03/1990, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), estudante, 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 KATIENE 

DA SILVA, tendo como suposto agressor VALMIR ROCA DOS SANTOS, 

que teria cometido, em tese, os crimes de injúria, difamação e 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, salientado que permanece inalterado o direito do ofensor 

de ter contato com os filho menores, que deverá ser exercido através de 

terceiros, de confiança de ambas as partes. 03- 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. (...) 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. (...) 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. (...) 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, 

11 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 235778 Nr: 5092-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5092-31.2018.811.0006 – Id. 235778

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): EMERSON VALENTIM AZEREDO

INTIMANDO: Autor do fato: Emerson Valentim Azeredo Filiação: Sidnei 

Anselmo Azeredo e Fátima Valentim Azeredo, data de nascimento: 

18/02/1992, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), estudante, 

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 

GRAZIELY MELLO CABRAL, tendo como suposto agressor EMERSON 

VALENTIM AZEREDO que teria cometido, em tese, os crimes de vias de 

fato, 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: 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, 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 afastamento do agressor do lar, vez 

que não residem no mesmo local. 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 
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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. (...) 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, 

11 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234447 Nr: 4136-15.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4136-15.2018.811.0006 – Id. 234447

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): AGOSTINHO MACIEL DE CAMPOS

INTIMANDO: Autor do fato: Agostinho Maciel de Campos, Cpf: 

56763298153, Rg: 0828267-6 ssp Filiação: Antonio Maciel de Campos e 

Maria Florentina de Campos, data de nascimento: 03/06/1970, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, convivente, auxiliar de produção, 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 das vítimas 

ZULEINE DA SILVA CRUZ e ANDRIELE DA SILVA RIBEIRO, tendo como 

suposto agressor AGOSTINHO MACIEL DE CAMPOS, que teria cometido, 

em tese, os crimes de lesão corporal, 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. (...) 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 das 

vítimas, no limite mínimo de 1000 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, 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. (...) Para a garantia da efetividade desta decisão as VÍTIMAS, 

também ficam proibidas de se aproximarem ou entrarems 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 as vítimas entendma necessária a sua manutenção, 

deverá comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. 

Deste modo, decorrido prazo citado, sem manifestação das vítimas e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...) 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, 

11 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233152 Nr: 3190-43.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3190-43.2018.811.0006 – Id. 233152

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ALEX SANDRO MENDES DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Alex Sandro Mendes da Silva, Cpf: 

01015083102, Rg: 18459668 SSP MT Filiação: Florentina Mendes da Silva, 

data de nascimento: 18/05/1985, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

convivente, motorista, 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 NIVANIA 

DA SILVA FARIAS, tendo como suposto agressor ALEX SANDRO 

MENDES DA SILVA, que teria cometido, em tese, o crime de lesão 

corporal, 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. Tal disposição objetiva que as medidas protetivas sejam 

analisadas com a rapidez necessária para que o Estado consiga, 

efetivamente, dar proteção às vítimas de violência doméstica. Trata-se, 

dessa forma, de provimento cautelar em que não se exige prova definitiva 

da ocorrência do crime, apenas o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

que estão comprovados no presente procedimento, conforme termo de 

declaração da ofendida e boletim de ocorrência. 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, 
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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 os filhos menores, 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. 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 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. (...) 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, 11 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234091 Nr: 3896-26.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3896-26.2018.811.0006 – Id. 234091

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): DANIEL MARQUES

INTIMANDO: Autor do fato: Daniel Marques, Cpf: 45325804120, Rg: 

520.287-6 SSP MT Filiação: Alziro Marques e Antonia de Lourdes 

Marques, data de nascimento: 09/09/1969, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, casado(a), cozinheiro, Endereço: Rua Arco Iris, 150, Bairro: 

Vila Irene, Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, que seguem 

abaixo transcritas.

MEDIDAS: “Trata-se de Representação da Autoridade de Polícia, em favor 

de Leticia Aparecida Soares, relatando que a vítima está sofrendo 

violência física/psicológica por parte do representado Daniel Marques. (...) 

DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados pela autoridade policial em 

favor da vítima Leticia Aparecida Soares, independentemente da prévia 

audiência do agressor [art. 19, § 1º, da Lei nº 11340/2006], para o fim de: 

a) DETERMINAR o imediato afastamento do agressor do lar de convivência 

com a ofendida, na forma do art. 22, inciso II da Lei nº 11.340/2006; b) 

Proibir o representado (...) de se aproximar da ofendia, seus familiares em 

uma distância de 500 (quinhentos) metros, na forma do art. 22, inciso III, 

alínea “a” da Lei nº 11.340/2006; c) Proibir o representado (...) de manter 

contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 

de comunicação, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘b’, da Lei nº 

11.340/2006; d) Proibir o representado (...) de frequentar a residência em 

que a ofendida atualmente habita, bem como a residência de sua família, 

na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘c’ da Lei nº 11.340/2006 ; e) 

SUSPENDER o direito de visitas do agressor ao seu filho menor. F) 

INDEFERIR o pedido de fixação de alimentos provisórios (...). g) DECRETAR 

a separação de corpos do casal, de acordo com as disposições previstas 

no art. 23, inciso IV da Lei nº 11.340/2006; (...) no caso de 

DESCUMPRIMENTO (...) SERÁ DECRETADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA, 

na forma do art. 313, inciso IV do Código de Processo Penal. (...) 

Cumpra-se.”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Após o decurso de 6 (seis) meses, e 

não havendo informações que demonstrem a necessidade da manutenção 

das medidas aplicadas, hei por bem determinar seu arquivamento, com a 

devida notificação da vítima, com as baixas e anotações de praxe. As 

providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

11 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234094 Nr: 3900-63.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3900-63.2018.811.0006 – Id. 234094

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): BRUNO ESPINDOLA SILVA SOUZA

INTIMANDO: Autor do fato: Bruno Espindola Silva Souza Filiação: Carmem 

Espindola, brasileiro(a), convivente, desempregado, 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, que seguem 

abaixo transcritas.

MEDIDAS PROTETIVAS: “Trata-se de Pedido de Medidas Protetivas em 

favor de Thiara Bruna da Silva Abreu, visando a conservação da 

integridade física e moral da vítima por parte do agressor Bruno Espindola 

Silva Souza. (...) DEFIRO os pedidos formulados pela vítima Thiara Bruna 

da Silva Abreu, independentemente da prévia audiência do agressor [art. 

19, § 1º da Lei nº 11.340/2006, para o fim de: a) DETERMINAR o imediato 

afastamento do agressor do lar de convivência com a ofendida, na forma 

do art. 22, inciso II da Lei nº 11.340/2006; b) PROIBIR o agressor de se 

aproximar da ofendida, seus familiares em uma distância de 100 (cem) 

metros (art. 22, inciso III, alínea ‘a’ da Lei nº 11.340/2006); c) PROIBIR o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, inciso III, alínea 

‘b’, da Lei nº 11.340/2006); d) PROIBIR o agressor de frequentar a 

residência em que a ofendida atualmente habita, o local que desempenha 

suas atividades laborais e a residência de sua família (art. 22, inciso III, 

alínea ‘c’ da Lei nº 11.340/2006); No mais, o agressor deverá ser 

cientificado que, no caso de DESCUMPRIMENTO (...), SERÁ DECRETADA A 

SUA PRISÃO PREVENTIVA. (...). Cumpra-se.”

 DECISÃO/DESPACHO: "Medida protetiva cod. n. 234094 Vistos, etc. Em 

que pese a cota ministerial retro, extrai-se que é a vítima que labora e 

reside na cidade de Novo Progresso-PA, e que o ofensor não foi intimado 

das medidas, pois tomou rumo ignorado após a mesma solicitar a presente 

medida (fl. 15). Desta forma, não havendo informações acerca do atual 

endereço do ofensor, determino que o mesmo seja intimado via edital, 

acerca da concessão das medidas protetivas de urgência. Após, 
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decorrido o prazo decadencial, arquive-se. As providências. Cumpra-se."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

11 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 211230 Nr: 307-60.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CHAMI DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 Intimar o Advogado do Denunciado, Dr. ÉRIKA PINTO DE ARRUDA, para 

APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 221370 Nr: 8049-39.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR SOLIZ ZEBALLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8049-39.2017.811.0006 – Id. 221370

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): VICTOR SOLIZ ZEBALLOS

INTIMANDO: Denunciado(a): Victor Soliz Zeballos Filiação: Manoel Solliz 

Garcia e Helena Cebalho Justiniano, data de nascimento: 01/06/1987, 

brasileiro(a), natural de Santa fe-BO, convivente, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR o Denunciado VICTOR SOLIZ ZEBALLOS, acima 

qualificado, para que constitua novo patrono nos autos.

DECISÃO/DESPACHO: “ .”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 11 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 224238 Nr: 10121-96.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 10121-96.2017.811.0006 – Id. 224238

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Jefferson Vieira da Silva Filiação: Domingos 

da Silva e Rosineia Vieira da Silva, data de nascimento: 12/05/1998, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, servente e pintor, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR o réu JEFFERSON VIEIRA DA SILVA, acima 

qualificado, da sentença condenatória prolatada em seu desfavor, cuja 

parte dispositiva segue abaixo transcrita.

SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o 

denunciado JEFFERSON VIEIRA DA SILVA, brasileiro, nascido em 

12/05/1998, filho de Domingos da Silva e Rosineia Vieira Da Silva, por 

transgressão aos ditames do art. 129, § 9º, do Código Penal, nas 

disposições da Lei n. 11.340/2006. A pena prevista para o crime de lesão 

corporal é de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. Seguindo as 

orientações do art. 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade está 

bem determinada, uma vez que o réu agiu de forma consciente e 

deliberada, tendo pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta e 

discernimento suficiente para agir de forma diversa. Não registra 

antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, nada 

restou apurado; a motivação do crime não justifica a agressão perpetrada. 

As circunstâncias e consequências são normais à espécie. O 

comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do delito. 

Destarte, sopesando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 

(três) meses de detenção, o que torno definitiva, ante a ausência de 

causas modificadoras. Iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, 

nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Vedada a 

substituição da pena, ante o teor do art. 44, I, do CP, e em consonância 

com a Súmula 588, do c. STJ Intime-se a vítima acerca da presente 

sentença, consoante dispõe o art. 201,§ 2º, do CPP. Após o trânsito em 

julgado, determino que lance o nome no ‘Rol dos Culpados’, proceda às 

comunicações de praxe e expeça-se guia de execução definitiva e então, 

arquive-se. P. R. I. C.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

11 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 207399 Nr: 8232-44.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar alegações 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211161 Nr: 244-35.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONUAR SANTANA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT, THIAGO CRUZ 

FURLANETTO GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Autos n° 244-35.2017.811.0006 – Cód. 211161

Vistos em correição.

Oficie-se com urgência ao Juízo da comarca de Ribeirão Preto solicitando 

o envio do áudio coletado durante oitiva da testemunha Pedro Henrique 

Pontes da Silva a teor do documento encartado às fls. 184.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 60/2018-DF

 O Meritíssimo Juiz de Direito – Dr. José Mauro Nagib Jorge - Diretor do 
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Foro da Comarca de Diamantino – MT, no uso de suas atribuições legais e 

na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria 56/2018 que revogou a designação da 

gestora Judiciária Elieth Ferreira Da silva, técnica judiciária, matrícula 5696;

 Resolve:

DESIGNAR a servidora EVANILDA MARTINS DE ALMEIDA ALESSIO, 

Auxiliar Judiciário - matrícula nº 7159, para exercer a função de Gestor 

Judiciário Substituto na 2ª Vara Cível desta Comarca de Diamantino-MT, 

pelo período de 22/08/2018 a 20/09/2018, 30 (trinta) dias .

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Diamantino – MT, 23 de agosto de 2018.

 Dr. José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000907-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO (ADVOGADO(A))

MARCELO BARBOSA ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE RODRIGUES DE SOUZA MULLER (ADVOGADO(A))

ALERCIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000907-67.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

- EPP EXECUTADO: ALERCIO PEREIRA Vistos etc. Do postulado no id. 

13651804, expeça-se ordem de entrega ao adjudicatário do bem móvel, 

nos termos do art. 877 e ss, do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 12 de setembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001274-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

MARCO AURELIO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

EDIVANE TEIXEIRA DARIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO BORTOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001274-91.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA 

EXECUTADO: CLAUDIO BORTOLO Vistos etc. Translada-se cópia do 

acordo realizado nos autos de n°. 1001275-76.2017.8.11.000 para sua 

efetiva homologação e extinção nestes autos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 12 de setembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000648-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ VARGAS PINTO (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REONILDO DANIEL PRANTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000648-38.2018.8.11.0005. AUTOR: 

JUAREZ VARGAS PINTO RÉU: REONILDO DANIEL PRANTE Vistos etc. 

Diante da certidão de fls. 80, cancelo a audiência designada para a data 

25/07/2018 e redesigno audiência de conciliação e mediação para o dia 

03/10/2018, às 12:00 horas, período suficiente para citação e intimação da 

parte requerida. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 24 de julho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001056-29.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO RIBEIRO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001056-29.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: MARCIANO RIBEIRO 

FILHO Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta 

como mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, 

e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as baixas 

pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

12 de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001065-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIRNEI BARBOSA DE SOUZA ARAUJO (ADVOGADO(A))

SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS 

MICROBIOLOGICOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAVE AGRICOLA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001065-88.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E 

INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA RÉU: DIMAVE AGRICOLA COMERCIO 

DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA Vistos, etc. Faculto a parte autora a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 12 

de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001076-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

LEO CONSTRUTORA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001076-20.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: LEO CONSTRUTORA 

EIRELI - EPP, LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA, JOAO VITOR PEREIRA 

DA COSTA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido 
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o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o pagamento e, desde 

já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 12 de setembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001077-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL BRAND - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001077-05.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: ISMAEL 

BRAND - EPP Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido 

o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o pagamento e, desde 

já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 12 de setembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001084-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

FERNANDA ATHANAGILDO CORREA (ADVOGADO(A))

LEONARDO LINS MORATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI JOSE PEDRINI (REQUERIDO)

LIVIO EDSON PEDRINI (REQUERIDO)

JOSIANE CRISTINA BOTELHO PEDRINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001084-94.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. REQUERIDO: LIVIO 

EDSON PEDRINI, JOSIANE CRISTINA BOTELHO PEDRINI, LEVI JOSE PEDRINI 

Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como 

mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, e-mail 

funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as baixas 

pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

12 de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001098-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ VITORASSI (EXECUTADO)

BELA ARTE HOME EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001098-78.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: BELA ARTE HOME 

EIRELI - ME, JORGE LUIZ VITORASSI Vistos, etc. Faculto a parte autora a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 12 

de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001096-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

DAYANE JURACI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE GOMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001096-11.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA DOS SANTOS RÉU: VALDIRENE GOMES 

DA SILVA Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de 

hipossuficiência. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 12 de setembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001090-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERANI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

VERNACI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LORRAINE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

VENICE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VALDECI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VERACI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001090-04.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LORRAINE MENDES DA SILVA, VERA LUCIA FERREIRA DA 

SILVA, VENICE FERREIRA DA SILVA, VERACI FERREIRA DA SILVA, 

MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, VALDECI FERREIRA DA SILVA, 

VERNACI FERREIRA DA SILVA, VERANI FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial 

ajuizado por LORRAINE MENDES DA SILVA, VERA LUCIA FERREIRA DA 

SILVA, VENICE FERREIRA DA SILVA, VERACI FERREIRA DA SILVA, 

MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, VALDECI FERREIRA DA SILVA, 

VERNACI FERREIRA DA SILVA e VERANI FERREIRA DA SILVA 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a transferência de 

veículo em nome da ‘de cujus’ ANELINA CANDIDA DA SILVA. Asseveram 

que a de cujus se trata de avó de Lorraine Mendes da Silva, e que ele 

faleceu em 03/10/2017 e em vida fez doação de seu único bem móvel para 

a mesma, o qual deve ser transferido para a sua titularidade. Instruiu a 

inicial com documentos. É o necessário relato. DECIDO. Recebo a inicial e 

seus respectivos documentos. De início, defiro o pedido de Concessão 

dos Benefícios da Assistência Judiciária Gratuita aos autores. Verifica-se 

nos presentes autos que não há informações sobre a existência de outros 

beneficiários da “de cujus”, havendo então a necessidade de averiguar a 

existência de outros beneficiários. Razão que determino a expedição de 

oficio ao INSS, solicitando informações quanto à existência de 

beneficiários da ‘de cujus’ ANELINA CANDIDA DA SILVA. Abra-se vistas 

ao Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 12 de 

setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002283-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

VALDEMIR SALES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002283-17.2016.8.11.0040. 

AUTOR(A): VALDEMIR SALES RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por 

VALDEMIR SALES em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos 

qualificados nos autos. O autor alega que na data de 08/09/2014 ocorreu 

um acidente de trânsito, o qual ocasionou sua incapacidade permanente. 

Afirma que sofreu trauma em membro inferior direito, impossibilitando suas 

ocupações habituais. Pugnou pela procedência da ação, com a 

condenação da requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT, 

por invalidez permanente, no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Juntou documentos (id. 3006131 a 3006149). Foi 

recebida a inicial (id. 3010286). A parte requerida apresentou contestação 

(id. 6042025). A parte autora apresentou impugnação a contestação (id. 

6069582). O requerido pugnou pela produção de prova pericial (id. 

12025890). É o relato. DECIDO. Em relação às provas requeridas, neste 

momento processual, entendo absolutamente imprescindível a realização 

de prova pericial. Dessa forma, DEFIRO a prova pericial e NOMEIO para o 

cargo como perito do Juízo o médico Clínico Geral Dr. Reinaldo de Almeida 

Gil, localizado na Rua B, n°.56, Jardim Guaraná, CEP: 78400-000, fone fixo: 

3336-1736, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466). 

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem 

ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, 

incisos I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir 

o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 

95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir. Fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da 

realização da perícia. Com as respostas aos quesitos formulados pelas 

partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, 

independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 12 de setembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001589-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RODRIGO PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

INDIANARA CONTI KROLING (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA ROSA DA COSTA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001589-22.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: LEONILDO JOSE 

PEREIRA DA COSTA, ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA, RONALDO 

RODRIGO PEREIRA DA COSTA, MARIA EMILIA ROSA DA COSTA Vistos 

etc. Cumpra-se integralmente o despacho de id. 11027278. Às 

providências Diamantino, 12 de setembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 129342 Nr: 2605-91.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizete Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcellos 

Moreira - OAB:8719/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de terceiro e DEFIRO o pedido 

para SUSPENDER A HASTA PÚBLICA designada para o dia 05/09/2018, 

nos autos cód.: 31827 pelos motivos acima expostos.DETERMINO que o 

executado decline o nome do cônjuge, bem como atual endereço, a fim de 

que se evite novas nulidades.Certifique-se nos autos principais. 

Comunique-se, com urgência, o leiloeiro.Designo audiência de conciliação 

e mediação para o dia 24 de outubro de 2018, às 13:00 horas.Intimem-se 

as partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem 

em audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência para querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, expressamente 

o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, 

se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Em seguida, intimem-se as 

partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 33237 Nr: 1507-57.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S.A, Maria Lucia Ferreira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Telles Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: REINTEGRAÇÃO DE POSSE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82509 Nr: 1255-15.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nereo Granzotto, Manoel Cícero de Lima, Antônio 

Cândido, Genezio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Jorge 

Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araujo Barbosa 

- OAB:9847/MT, MARCELO SALVI - OAB:40989

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104152 Nr: 173-70.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Clemente de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marajá Agricultura e Pecuária Ltda, Wadji 

Ibrahim Ei Haouli, Elizabeth Daguer El Haouli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Dorado Rodrigues - 

OAB:5.081, Valmir Fogaça dos Santos - OAB:MT/5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Goda Gimenes - 

OAB:OAB/PR 50.253, Tiago Augusto Daguer El Haouli - OAB:OAB/PR 

47.464, Vicente de Paula Marques Filho - OAB:OAB/PR 19.901

 Vistos etc.

Proceda-se nos termos do art. 691, do CPC/2015, conforme determinado 

às fls. 238/239.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43935 Nr: 600-77.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso José Batistela Rubin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Amadeu Cocco Rubin - 

OAB:8402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:221.217 SP

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87223 Nr: 2945-45.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sontag Comércio e Representações Ltda, Erico Sontag

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, DEFIRO o 

pedido de fl. 167/168.

Designo audiência de conciliação para o dia 24 de outubro de 2.018, às 

14:00 horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será 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 CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104678 Nr: 445-64.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracy Espirito Santo Arruda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa Nova Construções -Valdeci Antonio de 

Andrade -ME, HFC Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:13477-A/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que 

os requeridos sane a irregularidade no imóvel iniciando os trabalho no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 

(um mil reais) em caso de descumprimento. Informando nos autos todos os 

atos praticados de 15 em 15 dias.Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 24 de outubro de 2018, às 

14h:30minutos.Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Conciliação e 

Mediação, para realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.Alcançada a composição entre os 

litigantes, conclusos para homologação.Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, 

citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, expressamente 

o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, 

se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intime-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 
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providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90467 Nr: 2764-10.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Loureiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

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

Lima - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por MANOEL 

LOUREIRO NETO em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 206, a parte exequente concorda com os valores 

depositados pela parte vencida, pugnando pelo levantamento dos valores 

e pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte exequente concorda com os 

valores depositados pela parte vencida, alcançando assim a finalidade do 

pedido de cumprimento de sentença; via de consequência, a extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 487, inciso I, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados espontaneamente 

pela parte demandada, mediante a expedição de competente alvará de 

levantamento, a serem depositados na conta bancária indicada às fl. 170, 

bem como comunique-se a parte exequente, via postal, acerca da 

expedição de alvará de liberação da quantia depositada em Juízo na conta 

informada por seu advogado.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80146 Nr: 2536-40.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriane Izabel Gerhardt - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Rivilino Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soleica Fatima de Goes 

Fermino de Lima - OAB:4.049

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença (Capítulo 06, Seção 07, 

Item 6.7.1 da CNGC).

Defiro o requerimento para cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 498 do Código de Processo Civil/2015, determino a 

intimação da parte demandada a cumprir o julgado, realizando a prestação 

da obrigação assinalado na sentença (entrega dos veículos descritos na 

peça inicial).

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de não 

cumprimento espontâneo da obrigação no prazo de 15 dias.

Faça-se constar na intimação acima determinada que, não havendo o 

cumprimento da obrigação no prazo fixado, incidirão, ainda, verbas 

honorárias específicas desta fase de cumprimento de sentença, as quais 

desde já arbitro no percentual de 10% (dez por cento), forte do §1º, do 

art. 523, do Código de Processo Civil de 2015.

Não cumprida a obrigação no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

busca e apreensão, independente do curso da multa diária cominada.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para requerer o 

pedido de cumprimento de sentença, em relação a multa, em processo 

apartado, para não tumultuar o feito.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23578 Nr: 1467-80.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciro Ruppenthal Wendt., Traudi Klein Wendt, Elli 

Ruppenthal Wendt, Celmira Wendt Kuhn, Celso kuhn, Carol Majewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Liber Machado, Osmar de Souza 

Machado, Hélio Liber de Oliveira, Sebastiana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Simony Stella - 

OAB:OAB/MT 16.673, Carol Majewski - OAB:2752/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 985/986.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121969 Nr: 4096-70.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Ferdinando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Campos Dias Payão - 

OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Intimo as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7432 Nr: 764-28.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Leonir Galera 

Mari - OAB:3.007-A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo as partes para manifestarem, no prazo de 05(cinco) dias, acerca 

do cálculo de fls.367, iniciando pelo Exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101763 Nr: 2351-26.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mike Transportes Rodoviarios Ltda-ME, Ozeas dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7.216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - OAB:11405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo executivo. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 24 de outubro de 

2018, às 15:00 horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, intimada para apresentar 

impugnação aos embargos, no prazo legal.Em manifestando-se os 

litigantes, expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 82 de 656



334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse 

caso, a parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo, ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 

344 do Novo Código de Processo Civil.Aportando a impugnação dê vistas 

ao embargante. Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem, 

com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128339 Nr: 2241-22.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Valdomiro de Lima Pereira, Célia de Lima 

Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:16060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Intimo o Procurador do Embargado da decisão de fls. 17/18, ao final 

transcrita: (.........) Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte 

autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015.Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 03 de outubro de 2018, às 13:00 horas. 

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência, intimada para apresentar 

impugnação aos embargos, no prazo legal. Em manifestando-se os 

litigantes, expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 

334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse 

caso, a parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo, ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 

344 do Novo Código de Processo Civil.Aportando a impugnação dê vistas 

ao embargante.Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem, 

com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 129229 Nr: 2572-04.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Aparecido Busíquia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monsanto do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:11564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tonel Kober - 

OAB:9670-A/MT

 Intimo o Procurador do Embargado da decisão de fls. 211/214, ao final 

transcrita: (.........) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos 

autos do processo tombado sob nº 386-91.2007.811.0005 – Código 

31934.Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 16hs:30minutos.Intimem-se as partes litigantes por 

meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência para querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, expressamente 

o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, 

se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95801 Nr: 2971-72.2014.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Dias de Aguiar Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê cumprimento integral à decisão de fl. 68.

Sem prejuízo do exposto, intime-se o(a) Representante do Município do 

Alto Paraguai/MT, via Oficial de Justiça, vez que não existe nos autos 

nenhuma resposta do ofício de fl. 70. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de desinteresse do feito.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33277 Nr: 1549-09.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária e Contrutora Master Ltda ME, Cirso 

Ferreira, Rejania Maniezo Ferreira, Alceu Cavalheiro, Rosangela Maniezo

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o credor para juntar a planilha atualizada do débito, no prazo de 

05(cinco) dias .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32140 Nr: 551-41.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Fernando Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:4660-B, 

Graziela Filipetto Bouchardet - OAB:7248-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Sidnei 

Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo as partes do teor do Oficio nº 127/2018 de fls. 169 verso, para 

ciência e providências junto ao RGI da Comarca de São José do Rio 

Claro-MT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 3026 Nr: 228-56.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Marcolin, Mauro Harter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itelvino Hoffman. - 

OAB:3.441/MT

 Intimo o Executado acerca da Penhora Bacenjud de fls. 341/342, para 

querendo oferecer Embargos no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33277 Nr: 1549-09.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária e Contrutora Master Ltda ME, Cirso 

Ferreira, Rejania Maniezo Ferreira, Alceu Cavalheiro, Rosangela Maniezo

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11028 Nr: 1009-05.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milenia Agro Ciências S/A, Adama Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Antonio Canesin - 

OAB:8007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca do Oficio do Intermat de 

fls.223/225, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4140 Nr: 224-82.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, Thelma Moraes de 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Capistrano Ltda, Espólio de 

Sócratres Gil Silveira Melo, Darcy Capistrano de Oliveira Filho, Thelma 

Moraes de Melo - ME, Sônia Regina A. Capistrano, Hiran Vinicius de 

Moraes e Melo, Analise Melo, Marcus Vinicius Melo Riechi, Ana Flavia Melo 

Riechi, Gil Vinicius Moraes e Melo, Guilherme Assad Mele Riechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Azevedo - 

OAB:MG/45576, Kleber Faria Mascarenhas - OAB:62.891/MG, Maria 

Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Raquel Marcondes e Melo - OAB:OAB/MT 

14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 Intimo o credor para que no prazo de 15(quinze) dias, manifeste acerca 

da substituíção processual no polo passivo da demanda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91352 Nr: 35-74.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Assoc.Centro Norte do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Casa Nova Diamantino Ltda, 

Noemia Nery Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE PENHORA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9373 Nr: 1715-22.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mário Matei, Elio Cunha, Mariza Ana 

Biava Cunha.

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando de Cássio Mello - 

OAB:14.312-B

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, DEFIRO os 

pedidos de fl. 128 e fl. 137.

Designo audiência de conciliação para o dia 26 de setembro de 2.018, às 

13:00 horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será 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 CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93042 Nr: 1297-59.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P M dos Santos Sobrinho - ME, Pedro Marcelino 

dos Santos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls.112, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3089 Nr: 139-96.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sócratres Gil Silveira Melo, Thelma Moraes de 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Maria Gomes Rizonho, Hiran Vinicius 

de Moraes e Melo, Analice Melo, Marcus Vinicius Melo Riechi, Ana Flavia 

Melo Riechi, Gil Vinicius Moraes e Melo, Guilherme Assad Mele Riechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Intimo a executada para que no prazo de 15(quinze) dias, manifeste 

acerca da substituíção processual no polo passivo da demanda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127309 Nr: 1791-79.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls.28, no prazo de 

05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128249 Nr: 2206-62.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria Gráfica Centenário Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cafezão Indústria e Comércio Ltda, José 

Carlos Giangarelli Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Medeiros Tonini 

Sanches - OAB:211.873/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da certidão negativa de fls.95 

verso, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124911 Nr: 801-88.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - COOPERATIVA 

CENTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hideo Ike, Mario Kenkiti Nishimura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcella Caroline Gonçalves - 

OAB:MT-13.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls.27, no prazo de 

05(cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38544 Nr: 3392-72.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcina Pereira de Pinho Portela de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão negativa de fls.187, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44202 Nr: 867-49.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdEeC, ACFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da devolução da carta precatória 

de fls.174/178, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45161 Nr: 1819-28.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda, Erico 

Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldocir Stefani - OAB:MT 

3.553-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

O pedido de fls. 372/374 resta prejudicado, visto que o arresto nos autos 

tombado sob nº 2788-53.2004.811.0005 – código 25149, foi 

desconstituído, em virtude de que o produto arrestado pertencia a pessoa 

estranha a lide.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40606 Nr: 1411-71.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castoldi Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Nelson José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para DAR-LHES PROVIMENTO COM EFEITO INFRIGENTE, 

para CANCELAR a homologação dos cálculos de fls. 291/292 e, 

determinar que a parte exequente atualize o valor da dívida conforme a 

norma acima mencionada.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100666 Nr: 1763-19.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beno Sonego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o perito para manifestar-se acerca da divergência da perícia 

apresentada pelo Banco do Brasil S/A. Fixo o prazo de 10 (dez) dias.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87113 Nr: 2814-70.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alencar José Roewer, Gerson Luiz Dal ' Castel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87477 Nr: 3246-89.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Valdir Correa da Silva, Maria Aparecida Maroni da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Destituo o perito anteriormente nomeando ante a sua inércia e, nos termos 

da decisão de fls. 783/786, NOMEIO como perito do Juízo o Sr. CÉSAR 

AUGUSTO OLIVEIRA, contador, CRCRS sob nº 43.364SO-1, com 

endereço na Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 1.345-W, Jardim do Lago 

II, Sala 02, Tangará da Serra/MT, CEP.: 78300-000, fone: (65) 3326-5460, 

celular (65) 99961-2171, e mail: cesaraugustoii@hotmail.com, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

 Intime-se. cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82825 Nr: 1637-08.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Renata S. Cauduro Napuri - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 248, dê cumprimento à decisão de fls. 219.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38752 Nr: 3581-50.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Recon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ermival José Fontes - 

OAB:11782/MT, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT, Gicele Silva 

Nascimento - OAB:11740/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alysson Tosin - OAB:, Fábio 

Martins de Lima - OAB:291739/SP

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

A decisão de fls. 357/358, determinou o cumprimento de sentença, com 

base na certidão de fl. 353, que certificou o trânsito em julgado da 

sentença, porém, existe nos autos Recurso de Apelação interposto pela 

parte demandada e não recebido.

Assim, a decisão de fls. 357/358 deverá ser cancelada.

Por outro lado, caso a parte autora requeira o cumprimento provisório da 

sentença, deverá solicitar em processo apartado, visto que o recurso de 

apelação será recebido, por ser tempestivo, consoante certidão de fl. 343 

e, serão os autos encaminhados ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ante o exposto, CANCELO a decisão de fls. 357/358.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126328 Nr: 1357-90.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Burin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casetta Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, intime-se a parte exequente para juntar nos autos cópia das 

procurações.

Aportando os documentos, defiro o requerimento para cumprimento de 

sentença.

Nos termos do artigo 498 do Código de Processo Civil/2015, determino a 

intimação da parte demandada a cumprir o julgado, realizando a prestação 

da obrigação assinalado na sentença.

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de não 

cumprimento espontâneo da obrigação no prazo de 15 dias.

Faça-se constar na intimação acima determinada que, não havendo o 

cumprimento da obrigação no prazo fixado, incidirão, ainda, verbas 

honorárias específicas desta fase de cumprimento de sentença, as quais 

desde já arbitro no percentual de 10% (dez por cento), forte do §1º, do 

art. 523, do Código de Processo Civil de 2015.

Não cumprida a obrigação no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

IMISSÃO NA POSSE, independente do curso da multa diária cominada.

Tratando de execução provisória de sentença que importa em 

transferência de posse de imóvel, nos termos do art. 20, IV, do CPC/15 e, 

estando pendente o julgamento do Recurso de Apelação, entendo que se 

faz indispensável a prestação de caução pelo exequente para o 

cumprimento da medida requerida.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103019 Nr: 2970-53.2015.811.0005

 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: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza, Alexsandro 

Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13625 Nr: 1540-57.2001.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildo Padilha do Nascimento, Iracema da Silva 

Nascimento., João Padilha da Silva, Edenirço Padilha, Ayrton Padilha, 

Elizangela Padilha de Arruda, Lourenço Renato de Arruda, Eliane Padilha 

de Arruda, Benedito Padilha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maurício de Siqueira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Gisele Silva Nascimento - OAB:11740/O, Sócrates Gil 

Silveira Melo - OAB:2269-MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84288 Nr: 3457-62.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira, Fátima Maria da Silva, 

Irio Desbessel, Idinete Gomes de Campos

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A, MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES - 

OAB:108788, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino o levantamento do valor até 

o limite de 40 salários mínimos, penhorado em favor da parte devedora, 

após preclusas as vias ordinárias.Intime-se a parte executada para 

informar os dados pessoais e da conta bancária para possível expedição 

do Alvará Judicial.Aportando as informações, expeça-se Alvará Judicial 

em favor da devedora.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105615 Nr: 691-60.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Krohling, Cybele Vieira Gusmão Krohling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrigo Ceolin, Vani Antonio Ceolin, Edilson 

Beia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O petitório de fls. 89/90, trata-se de acordo entabulado entre os litigantes, 

contudo, somente a assinatura do advogado do credor é original e a 

assinatura do autor é cópia e, por se tratar de cópia reprográfica não 

autenticada, não permite segurança acerca da veracidade de seu 

conteúdo (art. 219 caput CC/02).

Ademais, não foram juntados nos autos a procuração em que os 

devedores outorgam poderes à Drª Rejane Buss Sonnenberg.

Ante o exposto, intime-se o devedor para exarar sua anuência em relação 

ao acordo juntado à fl. 89/90, bem como a procuração.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86357 Nr: 1943-40.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitório Jeovane Depra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Pandolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte EXEQUENTE e à parte 

DEVEDORA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.Intime-se a parte 

exequente para manifestar-se acerca do petitório de fls. 81/83.Intimem-se. 

C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . . À s 

providências...................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27682 Nr: 1642-40.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin Junior, Walter Trabachin, 

Martha Fonseca Manzano Trabachin

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, DEFIRO o 

pedido de fl. 167/168.

Designo audiência de conciliação para o dia 24 de outubro de 2.018, às 

13h:30minutos.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será 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 CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83117 Nr: 1985-26.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Riediger, Rovena Zahn Boabaid de 

Brito, Joemir Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B, Mauricio 

Ferreira Campos G. de Paula - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO BARUFI - 

OAB:18462/O

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e, via de consequência, DETERMINO o 

desbloqueio dos valores total penhorado do saldo da conta corrente do 

devedor, destinada ao recebimento de seu salário, bem como de sua 

conta poupança. Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor do 

devedor Sr. Joemir Boabaid de Brito, na conta bancária indicada à fl. 276, 

após preclusas as vias ordinárias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30582 Nr: 1551-13.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Forquímica Agrociências Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edival Morador - OAB:24327/PR, 

Igor Fabrício Meneguello - OAB:37.741/PR, Lucio Ricardo Ferrari 

Ruiz - OAB:39.760, Oduwaldo de Souza Calixto - OAB:11.849/PR, 

Ricardo Garcia Catoia de Oliveira - OAB:40701/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que já foi determinada a expropriação do 

bem.

A diligência que a parte exequente requer em petitório de fls. 278/279, item 

a, entendo que ela que deverá realizar, vez que não cabe ao judiciário 

substituir a parte exequente nas diligências que lhe são cabíveis para 

demandar em juízo.

Intime-se a parte autora para juntar a planilha de evolução do débito.

Proceda-se com a atualização da avaliação do bem penhorado.

Após, cumpridas as formalidades legais, certifique-se a Gestora, em 

seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para a realização 
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da HASTA PÚBLICA.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32886 Nr: 1087-52.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso, Ademir Martins 

Cardoso, Juliana Silveira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B, João Batista de Almeida - OAB:20758, Sérgio Henrique 

Guareschi - OAB:9724B

 Ante o exposto, REJEITO da Exceção de Pré-Executividade.Intime-se a 

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

do petitório de fls. 212/214 (art. 487, parágrafo único, do 

CPC/2015).Intime-se a parte devedora Sr. Ademir Martins Cardoso, para 

manifestar-se acerca da impugnação ao deferimento da justiça gratuita. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.Sem prejuízo do exposto, proceda-se 

conforme requerido em petitório de fl. 161.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29804 Nr: 897-26.2006.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onete Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Arcanjo Ribeiro, Adair da Silva Ribeiro, 

João Batista Massarolo, Esterina Menegácio Furlan, José Furlan (Espólio), 

Lourdes Maria da Grela, Marilei Milhomem Kazy Som, Roberto Kazy Som, 

Ordália Nicer Rolon, João Nicer Rolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Alessandro de Almeida Santana Souza - 

OAB:18618, Éverton Neves dos Santos - OAB:15.257, Vanessa 

Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Zaid Arbid - OAB:MT/1822

 Vistos etc.

Recebo a Apelação e as Contrarrazões.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89948 Nr: 2281-77.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Vargas Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remali Materiais para Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89793 Nr: 2145-80.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Mateus Criveletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dar andamento no feito. Fixo 

o prazo de 15 (quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92756 Nr: 1098-37.2014.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Vila Nova

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamir Cassella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Pendente de análise o pedido de justiça gratuita.

O Novo Código de Processo Civil, ao regulamentar a concessão da 

assistência judiciária gratuita, dispõe, nos termos do art. 99, §2º e §3º, 

que a alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural conta 

com presunção de veracidade. Todavia, ao apurar nos autos elementos 

que apontem para a ausência da condição alegada, poderá indeferir o 

benefício. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição 

inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo 

ou em recurso. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, a análise da declaração de hipossuficiência (que conta 

com presunção relativa de veracidade) deve ocorrer em cotejo com os 

demais elementos contidos nos autos, que, no presente caso, não 

afastam a condição alegada pelo autor.

 Vale dizer, o autor afirma ser pequeno agricultor em assentamento de 

reforma agrária da Gleba Bojuí.

Desse modo, não havendo elementos outros nos autos que apontem para 

a existência de capacidade financeira, impõe-se o deferimento do 

benefício, nos termos da legislação processual vigente.

Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte embargante, nos termos 

do art. 98, do CPC/2015.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106085 Nr: 869-09.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venilson Rosa de Souza e Cia Ltda - ME, 

Venilson Rosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

De início, cancelo a avaliação do veículo placa NTX-9791, em virtude de 

que a penhora do referido veículo foi desconstituída, consoante decisão 
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de fls. 156/159.

Por outro lado, proceda-se com a avaliação dos bens penhorados 

conforme já determinado nos autos.

Sem prejuízo do exposto, intime-se o exequente para juntar nos autos a 

evolução do débito.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 120936 Nr: 3661-96.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercearia Dagosto Ltda, David José da Cunha, 

Selma Rodrigues da Silva, Nilzete de Souza Oliveira Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5004 Nr: 640-16.1997.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamir Cassella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson do Rocio Rigoni, Joel Vila Nova, Nelson 

Antonio Teixeira Marcondes, Mauro Antonio Breda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Mauro 

Rosalino Breda - OAB:14.687/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por ALTAMIR CASSELA em 

desfavor de EDSON DO ROCIO RIGONI, JOEL VILA NOVA, NELSON 

ANTÔNIO TEIXEIRA MARCONDES e MAURO ANTONIO BREDA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 1281/1284, as partes Altamir Casella, Nelson Antônio 

Teixeira Marcondes, Joel Vila Nova e Edson do Roccio Rigoni, informam 

que transigiram, pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls.1281/1284), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92467 Nr: 895-75.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdO, Marcione de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Garcia Barbosa, Bolivar Antônio da 

Silva ME, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Mônica 

Larisse Alves Araújo - OAB:14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Francisco 

Dorigan - OAB:15510-A, Paulo Sérgio Daniel - OAB:9173/B, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de 

Trânsito ajuizada por L. C. DE O. representado por MARCIONE DE 

OLIVEIRA em face de SEBASTIÃO GARCIA BARBOSA, BOLIVAR 

ANTÔNIO DA SILVA ME e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 242/243, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

O Representante do Ministério Público opinou favorável a homologação do 

acordo (fl. 250).

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 242/243 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87283 Nr: 3015-62.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Gustavo Stella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enedina Soares de Emilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81705 Nr: 270-46.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercearia Dagosto Ltda, David José da Cunha, David 

José da Cunha, Selma Rodrigues da Silva, Super Dagosto 2 Ltda, Maria 

Aparecida da Cunha, Nilzete de Souza Oliveira Cunha-ME, Nilzete de 

Souza Oliveira Cunha, Antonio Aparecido da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A
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 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39990 Nr: 860-91.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lucia da Silva, Elizio Lemes de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de 

instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13610 Nr: 1527-58.2001.811.0005

 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: Benedito Padilha da Silva., Edenirço Padilha, João 

Padilha da Silva, Ayrton Padilha, Elizangela Padilha de Arruda, Eliane 

Padilha de Arruda, Lourenço Renato de Arruda, Benedito Padilha da Silva, 

Benedito Padilha de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Padilha do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122392 Nr: 4314-98.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Capeletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caranna Santos Duarte - 

OAB:9.803/MT, Fábio Silva dos Santos - OAB:9473 MT, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA 

- OAB:14690, MARCELO SALVI - OAB:40989, Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8656

 Vistos etc.

Cumpra a r. decisão de fls. 541/545.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80447 Nr: 2836-02.2010.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Solano Quintino Desbessel, Espolio de Hertha 

Ilsa Hubner Desbessel, Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9975-A

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente 

e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34566 Nr: 2797-10.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertino Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILDO CAPELETTO, 

para devolução dos autos nº 2797-10.2007.811.0005, Protocolo 34566, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42625 Nr: 3375-02.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto, Gildo Capeletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi, Albertino Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Gilberto Donizeti Capeleto - OAB:10471/MT, Gildo 

Capeletto - OAB:7288-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILDO CAPELETTO, 

para devolução dos autos nº 3375-02.2009.811.0005, Protocolo 42625, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 
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cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001063-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001063-21.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ANDERSON SILVA DOS SANTOS 

Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Relata a parte 

autora, que por força de instrumento particular, concedeu a parte 

demandada um empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da 

dívida, por meio de alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o 

bem descrito na inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente 

com as obrigações assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio 

de notificação extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a 

concessão de medida liminar que determine a busca e apreensão do bem 

em questão. Instruiu a inicial com documentos. DECIDO. A concessão de 

liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação 

fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que 

poderá ser comprovada mediante notificação expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da 

inicial e prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais 

para a concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que 

demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como se 

desincumbiu do ônus de comprovar a mora do requerido por meio do 

protesto/notificação/intimação do título. Ante o exposto, com fulcro no art. 

3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

depositando-se o bem com a parte autora ou com a pessoa indicada nos 

autos pela mesma. Cumprida a liminar, ato contínuo, CITE-SE a parte 

demandada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da execução da liminar. INTIME-SE a parte demandada para que 

em 05 (cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exerça a 

faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (Novo CPC, art. art. 344). Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 12 

de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001064-06.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADJA CONCEICAO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001064-06.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: NADJA CONCEICAO ALVES Vistos 

etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Relata a parte 

autora, que por força de instrumento particular, concedeu a parte 

demandada um empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da 

dívida, por meio de alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o 

bem descrito na inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente 

com as obrigações assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio 

de notificação extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a 

concessão de medida liminar que determine a busca e apreensão do bem 

em questão. Instruiu a inicial com documentos. DECIDO. A concessão de 

liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação 

fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que 

poderá ser comprovada mediante notificação expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da 

inicial e prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais 

para a concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que 

demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como se 

desincumbiu do ônus de comprovar a mora do requerido por meio do 

protesto/notificação/intimação do título. Ante o exposto, com fulcro no art. 

3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

depositando-se o bem com a parte autora ou com a pessoa indicada nos 

autos pela mesma. Cumprida a liminar, ato contínuo, CITE-SE a parte 

demandada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da execução da liminar. INTIME-SE a parte demandada para que 

em 05 (cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exerça a 

faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (Novo CPC, art. art. 344). Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 12 

de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito Juiz(a) 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000895-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN HERBER DOS SANTOS (IMPETRANTE)

RODRIGO SCHWAB MATOZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON NEVES VILELA (IMPETRADO)

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000895-19.2018.8.11.0005. 

IMPETRANTE: CHRISTIAN HERBER DOS SANTOS IMPETRADO: FUNDACAO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANA DI RENZO - 

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, WELTON 

NEVES VILELA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA pedido liminar impetrado por CHRISTIAN 

HERBER DOS SANTOS contra ato da REITORIA DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e do SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 

DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO/MT, todos devidamente 

qualificados nos autos. Narra a exordial que o impetrante a Universidade 

do Estado de Mato Grosso publicou na data de 13/04/2018, o Edital n.º 

003/2018 com a finalidade de processo seletivo para preenchimento de 

vagas e cadastro de reserva para o cargo de profissional técnico do 

Ensino Superior da Universidade do Estado. Alega que das vagas 

ofertadas no certame constava a disponibilização de uma vaga para o 

cargo de técnico de informática no polo de Diamantino – MT. Descreve que 

fez a inscrição para a única vaga disponibilizada e que foi aprovado em 

segundo lugar. Aduz que na data de 18/07/2018 foi publicado pela 

UNEMAT o Edital de Convocação n.º 007/2018 dos aprovados no certame. 

Entretanto, ao levar a documentação para que fosse procedida a 

contratação, o impetrante foi informado que não poderia assumir o cargo, 

em virtude de falta de documentação, mais precisamente os documentos 

elencados no subitem nº 6.1 do edital (certificado de conclusão do ensino 

médio mais curso técnico em informática reconhecido pelo MEC). Desse 

modo, pugna em sede liminar para que autoridade coatora promova a 

nomeação do impetrante para o cargo de técnico de informática na 

Universidade Estadual polo Diamantino. Fundamento e Decido. I – Da 

declaração de incompetência No tocante a alegação de incompetência 

apresentada pelo impetrado, tenho que não assiste razão, pelo que não há 

falar em incompetência do juízo se acaso o ato coator houver sido 

praticado por agente institucional situado em comarca diversa daquela em 

que está sediado o representante legal do Ente Público requerido. No caso 

em apreço a análise da documentação fora feita na sede do Campus de 

Diamantino que concluiu pelo indeferimento da posse do impetrante. Dessa 

forma, vê-se que o ato tido como coator fora praticado pelo Supervisor de 
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Recursos Humanos Campus Universitário de Diamantino, o que afasta a 

competência da Comarca de Cáceres – sede administrativa da UNEMAT, 

para processar e julgar a ação mandamental. Assim, indefiro o pedido de 

declínio de competência. II- Do pedido Liminar Como consabido, para a 

concessão de liminar em mandado de segurança, devem estar presentes 

os dois requisitos autorizativos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009, o primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo 

justamente o “fumus boni iuris”, e o segundo no “periculum in mora”, 

revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da 

segurança causaria à impetrante. No presente caso, o “fumus boni iuris” 

não restou demonstrado, vez que não há nos autos a comprovação de 

que possui escolaridade exigida no edital, qual seja “Certificado de 

conclusão de Nível Médio, devidamente registrado, mais curso de Técnico 

em Informática fornecido por instituição reconhecida pelo MEC ou pelas 

Secretarias Estaduais de Educação, acompanhados de histórico escolar”. 

Assim sendo, inexistindo o cumprimento do requisito previsto pelo Edital, 

não verifico fundamento jurídico para o pedido em questão. Já o “periculum 

in mora”, ou seja, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil 

reparação não se encontra presente, tendo em vista a inexistência de 

limitações abusivas e desnecessárias por parte da Administração. Neste 

sentido, vale consignar a jurisprudência: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO. ESCOLARIDADE. EDITAL EXIGIU CURSO TÉCNICO NA 

ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). 

REQUISITOS DO EDITAL NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

edital é lei entre as partes e obriga tanto a Administração quanto os 

candidatos à sua estrita observância. Deve ser prestigiado, na espécie, o 

princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 2. Na hipótese, trata-se de 

concurso para o cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, para o 

qual se exigiu como requisito de escolaridade o “certificado de conclusão 

de curso de nível médio profissionalizante na área de Tecnologia da 

Informação ou certificado de conclusão de curso de nível médio, 

acrescido de curso técnico na área de Tecnologia da Informação, 

expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC)”. 3. Tendo o impetrante apresentado certificado de 

conclusão de curso de Técnico em Informática, expedido por instituição 

NÃO RECONHECIDA pelo Ministério da Educação/MEC, não se reconhece, 

na presente hipótese, o direito à nomeação e posse no cargo público, vez 

que não restou cumprido o requisito especificado no Edital de regência. 4. 

Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 AMS: 509911420114013400, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de 

Julgamento: 01/09/2014, 6ª Turma, Publicado no DJE 15/09/2014). Grifei. 

Assim, estando ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, 

INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada. III – Das Disposições Finais 

Intime-se a parte impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos acerca das informações apresentadas. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso. Intimem-se as partes desta decisão. 

CUMPRA-SE. Diamantino/MT, 11 de setembro de 2018. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000192-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ZANELA (IMPETRANTE)

A. Z. B. (IMPETRANTE)

DEAN PAUL HUNHOFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PIAGET ENSINO DE PRE E PRIMEIRO GRAU - ME 

(IMPETRADO)

ADRIANE MARIA DE SANTANA (IMPETRADO)

 

DESPACHO Vistos, etc. Cumpra-se a decisão de Id n. 13736630, no que 

se refere ao item III, procedendo à abertura de vista ao Ministério Público 

para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, intime-se a 

impetrante, para que em 10 (dez) dias, manifeste-se informando o 

cumprimento da medida liminar deferida nos autos. Após, voltem-me 

concluso. Às providências. Diamantino/MT, 05 de setembro de 2018. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000891-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR POLÍTICO-PEDAGÓGICO E FINANCEIRO DA UNEMAT CAMPUS 

DIAMANTINO (IMPETRADO)

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS DA UNEMAT CAMPUS 

DIAMANTINO (IMPETRADO)

 

Autos n. 1000891-79.2018.8.11.0005 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos 

etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT em face da 

decisão de ID 15081158, com fundamento nos artigos 1.022 a 1.026 do 

Código de Processo Civil, alegando, em síntese, obscuridade na referida 

decisão. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, recebo os presentes embargos de declaração, em razão 

de sua tempestividade, sendo assim, passo à análise do mérito. Denota-se 

que os presentes embargos foram propostos de forma equivocada, eis 

que não podem alcançar o efeito desejado. Como leciona Nelson Nery 

Junior, em "Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: “Os 

embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os 

fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa, mas, 

"remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a 

dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o suprimento da 

omissão verificada na decisão embargada”, RT, p. 241. A jurisprudência é 

nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

INTENTO MODIFICATIVO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I. Os embargos de 

declaração têm a finalidade de integrar, aclarar ou complementar decisões 

judiciais, não tendo, pois, índole de sucedâneo recursal forte a modificar a 

substância da matéria da decidida. II. O manejo dos embargos 

declaratórios com finalidade veladamente infringente, cujas razões apenas 

reiteram o exposto na peça recursal originária, configura eleição de via 

inadequada que impede o êxito da pretensão recursal. Embargos de 

declaração conhec idos e  re je i tados.  (TJGO; AC-EDcl 

0311977-14.2012.8.09.0051; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. 

Maurício Porfirio Rosa; DJGO 07/08/2015; Pág. 220). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão ou qualquer outro vício no julgado. 

Busca de modificação do decisum. Interesse destinado ao reexame do 

resultado do julgamento. Matéria enfrentada pelo colegiado. Inadequação 

da via eleita. Prequestionamento expresso. Embargos rejeitados. (TJSP; 

EDcl 0078251-46.2011.8.26.0002/50000; Ac. 8677221; São Paulo; 

Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 

04/08/2015; DJESP 12/08/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PROPÓSITO 

MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL 

ELEITA. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando 

constar, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão em 

ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, o que não ocorre no 

presente caso. 2. Verifica-se o nítido propósito de rediscutir a decisão e 

para tanto não se presta a via eleita. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-AREsp 705.828; Proc. 2015/0111343-6; RS; 

Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 14/08/2015). Não há 

omissão, contradição ou obscuridade para aclarar, pois de meridiana 

clareza que os comandos contidos da decisão são suficientes. Destarte, 

não cabe ao Juízo sanar dúvidas com relação à formalização e condução 

dos seus próprios atos de contratação ou nomeação e posse, pois são 

característicos de atos administrativos, posto que, a Administração Pública 

possui “liberdade” (discricionariedade) na condução de seus atos 

administrativos, desde que pautados pelo juízo de conveniência e 

oportunidade e inexistindo ilegalidade. Nessas condições, impõe-se a 

conclusão de que não há qualquer vício a ser suprido, posto que, o que 

pretende a embargante deve ser julgado em recurso próprio. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos declaratórios. COLHA-SE 

o parecer do Ministério Público (art. 12, da Lei nº 12.016/2009). Cumpra-se 

integralmente, COM URGÊNCIA, a decisão proferida (ID 15081158). 

Intimem-se. Às providências necessárias. Cumpra-se. Diamantino/MT, 04 

de setembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104459 Nr: 342-57.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVMF, ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:SP 179.299, Danielle C. Barbato da Silva - 

OAB:9504/MT

 Intimo a patrona da Autora para querendo manifestar nos autos acerca da 

Certidão que segue transcrita: "Certifico que o patrono do Requerido 

intimado pelo DJE nº 10323, de 23/08/2018 e publicado no dia 24/08/2018, 

para informar o endereço do Requerido, até esta data manteve-se 

silente.."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93595 Nr: 1606-80.2014.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCR, GCR, DCdSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Corazza de Toledo 

Ribeiro - OAB:11592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a patrona da Autora para querendo manifestar nos autos acerca da 

certidão a seguir transcrita: "Certifico que o Requerido devidamente citado 

por Carta Precatória, não comprovou neste Juízo o Pagamento da dívida"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91332 Nr: 22-75.2014.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFPM, DPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos, acerca da 

certidão a seguir transcrita: "Certifico que o Executado intimado por Carta 

Precatória da penhora realizada às fls., 50/54 até esta data manteve-se 

silente."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 83519 Nr: 2500-61.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenilson Baldissarelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Regina Santana 

Duarte - Procuradora do Estado - OAB:

 Intimo o patrono do Autor para que nos termos da decisão de fls., 161 

apresente em 5 dias os Cálculos conforme determinado

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-08.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio (ADVOGADO(A))

LONGINO VOLPATO BAGIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEIRA RIO COMERCIO VAREJISTA DE CAMINHOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ELTON LUIZ GOBBI (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

devolução da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-65.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA DE LARA PIRES - ME (REQUERENTE)

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

NASCENTES DO XINGU INVESTIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 07/11/2018 às 08hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000103-36.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

AMERICEL S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FABIANO RIBEIRO CUNHA (EXECUTADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000103-36.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: AMERICEL S/A EXECUTADO: 

FABIANO RIBEIRO CUNHA Vistos, etc. Manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 15 dias, quanto aos embargos à execução opostos pela parte 

executada. Após o decurso do prazo, tendo em vista que a parte 

executada alega que não foi intimada da decisão que negou seguimento 

ao recurso interposto e a condenou em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido da causa, determino a remessa dos autos à Turma Recursal para 

análise da referida petição de nulidade da intimação, uma vez que a 

competência para decidir sobre a matéria é do Relator. Cumpra-se. 

Diamantino, 12 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010899-74.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KARINNA TEIXEIRA ROCHA (EXEQUENTE)

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DIOGO TEIXEIRA ROCHA (EXEQUENTE)

ANA ROSA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

ALLANA CECILIA TEIXEIRA ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL O DIVISOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMMYLLY LORRAINY ROSA RIBEIRO TEIXEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010899-74.2010.8.11.0005. EXEQUENTE: ALLANA CECILIA TEIXEIRA 

ROCHA, ANA ROSA TEIXEIRA, KARINNA TEIXEIRA ROCHA, DIOGO 

TEIXEIRA ROCHA EXECUTADO: JORNAL O DIVISOR Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para que junte aos autos o CNPJ da empresa 

executada para que seja possível a realização de bloqueio online, no 

prazo de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUISDELAINE LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 07/11/2018 às 08hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA (REQUERENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 07/11/2018 às 08hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA (REQUERENTE)

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 07/11/2018 às 08hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010112-11.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CHRISTINA JOSE DE ASSIS (EXEQUENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA FORMATURAS (EXECUTADO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

devolução da Carta Precatória.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMMYLLY LORRAINY ROSA RIBEIRO TEIXEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001108-25.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RAFAEL VASCONCELOS 

MAGALHAES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito 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 desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, sendo prudente aguardar a instrução processual para 

melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte autora apenas impugna o 

valor da fatura referente ao mês de setembro de 2018, argumentando que 

o valor está acima do que foi contratado, além de sustentar que não foi 

informada pela Requerida que haveria alteração no valor do plano, 

havendo, assim, a necessidade de se ouvir a ré acerca dos fatos. Além 

do mais, verifico a parte autora possui outras inscrições em seu nome, 

não havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do 

processo Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. 

II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. V. Sem prejuízos das determinações acima, expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja, 

Avenida Desembargador Joaquim Mendes, nº. 422, centro, Diamantino/MT. 

Cumpra-se. Diamantino, 12 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

RENIVALDO RODRIGUES MALHEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (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: 

1000235-25.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RENIVALDO RODRIGUES 

MALHEIROS REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 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, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. 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 da prova. Denota-se que embora tenham sido as 

mercadorias em nome da Sra. Ildete e do promovente encaminhadas para 

o mesmo endereço, a ré se limitou a juntar como meio de prova gravações 

telefônicas que narram que o autor não compreende a razão de estar 

sendo cobrado por dívida em nome da Sra. Ildete, o autor na verdade 

confessa que deve uma coletânea e que negociou uma dívida em seu 

nome, mas nega que assumiu outra dívida de terceira pessoa. Por sua 

vez, na gravação denominada como “Gravação-confirmação-avalista”, tal 

prova refere-se à relação jurídica com a Sra. Ildete que na ocasião, 

apenas ao final da ligação, é chamado o promovente, informando a revista 
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da Ildete estaria com o nome e CPF do autor e, em alguns segundos de 

conversa com autor, de maneira confusa e rápida não é possível 

depreender que o consumidor estava ciente que estava avalizando a 

dívida em nome da Sra. Ildete. Tanto é que na ligação posterior impugnou a 

cobrança, falhando desta forma a ré no dever de informação e boa-fé, até 

porque a negativação que ora se discute é justamente pela condição do 

autor de “avalista”, já que na primeira ligação foi negociada com a Sra. 

Ildete o pagamento através de 10 prestações no valor de R$ 89,90, com 

data inicial de vencimento em 25 de agosto de 2013, dados que coincidem 

com a restrição de crédito objeto da questão. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa ré, face a hipossuficiência técnica do consumidor. 

Diante da inexistência de provas da contratação de forma clara dos 

serviços questionados, que foram contratados por terceira pessoa, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, encaminhamento de faturas os débitos 

vinculados ao contrato inscrito nos órgãos restritivos são inexigíveis, não 

podendo impor ao consumidor a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome 

da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, portanto, a 

manutenção da exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se 

impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que 

apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto 

o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo 

reclamante. 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 

1465120178110001/2017, Turma Recursal Única, julgado e publicado no 

DJE em 20.10.2017). Assim sendo, 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, o que 

evidencia que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, 

fazendo jus, portanto, à declaração de inexistência da dívida objeto da 

ação. 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 PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente 

o débito discutido nos autos no valor total de R$ 1.780,00; 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, 12 

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, 12 de setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010559-23.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CARLA BRAGUIN ANDREANI (REQUERENTE)

CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMMYLLY LORRAINY ROSA RIBEIRO TEIXEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010559-23.2016.8.11.0005. REQUERENTE: ANDREA CARLA BRAGUIN 

ANDREANI REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT 

Vistos, etc. Expeça-se RPV na monta de R$ 6.850,56 (seis mil oitocentos e 

cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) em favor da parte 

exequente, conforme requerido na petição de id. 15172624, p. 1. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 12 de 

setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000486-43.2018.8.11.0005. REQUERENTE: AGNALDO LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos 

morais, cuja inicial não veio instruída com os documentos necessários e 

indispensáveis à propositura e processamento da ação, uma vez que a 

parte reclamante não juntou comprovante de residência em seu nome. A 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte reclamante. Desta forma, determinada a 

realização de constatação no endereço informado pela parte autora na 

petição inicial, qual seja: Rua Niterói, n.101, Bom Jesus, nesta cidade e 

comarca de Diamantino, foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (id. 

15111743) que: “(...) não foi possível encontrar o número 101, tão pouco 

encontrar o requerente Agnaldo Lima da Silva, sendo pessoa 

desconhecida nesta referida Rua Niterói, não obtendo outras informações 

onde possa ser localizado o requerente Agnaldo Lima da Silva (...).” Por 

outro lado, o endereço indicado da requerida é no município de Cuiabá-MT. 

O artigo 4º da Lei nº. 9099/95 é claro ao estabelecer que para as causas 

previstas na Lei dos Juizados Especiais, é competente o Juizado do foro: 

“I – do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II – do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único: em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo”. No caso dos autos bem se observa que a reclamação não 
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obedeceu a esse critério territorial, sendo manifesta a incompetência 

deste juízo. Sobre o tema, o Enunciado 89 do FONAJE: “A incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Posto isso, reconheço a 

incompetência territorial deste juízo para processar e julgar a presente 

demanda, e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995. Após, 

o trânsito em julgado da presente sentença, AO ARQUIVO com as baixas 

e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de setembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RENATO DE LIMA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001724-34.2017.8.11.0005. REQUERENTE: RENATO DE LIMA BARROS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos 

morais, cuja inicial não veio instruída com os documentos necessários e 

indispensáveis à propositura e processamento da ação, uma vez que a 

parte reclamante não juntou comprovante de residência em seu nome. A 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte reclamante. Desta forma, determinado a 

realização de constatação no endereço informado pela parte autora na 

petição inicial, qual seja: Rua Desembargador Joaquim Ferreira Mendes, 

nº. 378, nesta cidade e comarca de Diamantino, foi certificado pelo Sr. 

Oficial de Justiça (15074557) que: “(...) não foi possível encontrar o n° 

378, obtendo informações através da Sra. Luciana, moradora do n° 441, 

que o requerente Renato de Lima Barros, é pessoa desconhecida nestas 

imediações, não obtendo outras informações do atual endereço do 

requerente (...).” Por outro lado, o endereço indicado da requerida é no 

estado de São Paulo. O artigo 4º da Lei nº. 9099/95 é claro ao estabelecer 

que para as causas previstas na Lei dos Juizados Especiais, é 

competente o Juizado do foro: “I – do domicílio do réu ou, a critério do 

autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas 

ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II – do 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. Parágrafo único: em qualquer hipótese, poderá a ação ser 

proposta no foro previsto no inciso I deste artigo”. No caso dos autos bem 

se observa que a reclamação não obedeceu a esse critério territorial, 

sendo manifesta a incompetência deste juízo. Sobre o tema, o Enunciado 

89 do FONAJE: “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício 

no sistema de juizados especiais cíveis” (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Posto isso, reconheço a incompetência territorial deste juízo 

para processar e julgar a presente demanda, e JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso 

III, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários, nos 

termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995. Após, o trânsito em julgado da 

presente sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-75.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

EVALDO FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000706-75.2017.8.11.0005. REQUERENTE: EVALDO FEITOSA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos 

morais, cuja inicial não veio instruída com os documentos necessários e 

indispensáveis à propositura e processamento da ação, uma vez que a 

parte reclamante não juntou comprovante de residência em seu nome. 

Desta forma, a parte autora foi intimada para apresentar em 10 dias 

comprovante de residência em seu nome, ou certidão de casamento ou 

declaração de união estável com firma reconhecida em cartório, no caso 

de conta em nome do cônjuge ou companheiro. Contudo, a parte autora se 

manteve inerte. Ainda, determinado a realização de constatação no 

endereço informado pela parte autora na petição inicial, qual seja: Rua 

Paraná, Quadra 12, Lote 13, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e 

comarca de Diamantino, foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça 

(15011331) que no referido endereço reside a Sra. Jacilra Valeriana de 

Siqueira, a qual não conhece a pessoa de Evaldo Feitosa, sendo o autor 

pessoa desconhecida na referida rua. Por outro lado, o endereço indicado 

da requerida é no município de Cuiabá. O artigo 4º da Lei nº. 9099/95 é 

claro ao estabelecer que para as causas previstas na Lei dos Juizados 

Especiais, é competente o Juizado do foro: “I – do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II – do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do 

domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de 

dano de qualquer natureza. Parágrafo único: em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo”. No 

caso dos autos bem se observa que a ação não obedeceu a esse critério 

territorial, sendo manifesta a incompetência deste juízo. Sobre o tema, o 

Enunciado 89 do FONAJE: “A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis” (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Posto isso, reconheço a incompetência 

territorial deste juízo para processar e julgar a presente demanda, e 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995. Após, o trânsito 

em julgado da presente sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de setembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187854 Nr: 2898-96.2017.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finadade de intimar a parte requerente acerca 

da restituição da quantia solicitada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209805 Nr: 4048-78.2018.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 96 de 656



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finadade de intimar a parte requerente acerca 

da restituição da quantia solicitada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187855 Nr: 2899-81.2017.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finadade de intimar a parte requerente acerca 

da restituição da quantia solicitada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 181926 Nr: 11507-05.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COOAMI COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL 

DOS PRODUTORES DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:MT/10823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finadade de intimar a parte requerente acerca 

da restituição da quantia solicitada.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 1497-96.2016.811.0037 162596

ESPÉCIE: Monitória-Procedimentos Especiais de Jurisdição 

C o n t e n c i o s a - P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento-Processo de Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

PARTE RÉQUERIDA: BENEDITO APARECIDO FREIRE

INTIMANDO-CITANDO-NOTIFICANDO: Requerido(a): Benedito Aparecido 

Freire, Cpf: 28129067900, Rg: 22.101.705 SSP MT Filiação: Otavio A Freire 

e Maria de Lourdes França, data de nascimento: 23-03-1957, brasileiro(a), 

natural de Ibaiti-PR, casado(a), LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. 

FINALIDADE: Proceder à intimação do 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).RESUMO DA INICIAL: A autora efetuou a venda 

de pneus ao réu, na qual resultou no valor total de R$ 6.800,00 (seis mil e 

oitocentos reais), conforme pode se verificar da nota fiscal nº 012492, 

juntada nos autos. Valor do débito atualizado as fls. 

44-47.DECISÃO-DESPACHO:Processo nº 1497-96.2016.811.0037 (Código 

162596)

Ação Monitória

Requerente: Alegreti & Slapak Ltda.

Requerido: Benedito Aparecido Freire

Vistos em correição permanente.

Cessada a causa de suspeição (fls.51).

Trata-se de ação monitória proposta por Alegreti & Slapak Ltda em face de 

Benedito Aparecido Freire, ambos qualificados os autos em epígrafe.A 

pretensão material fundamenta-se no inadimplemento, gerando débito no 

importe de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), representados por 

(04) quatro boletos bancários oriundos da Nota Fiscal 012492 (fls.20-21).

A petição inicial foi instruída com os seguintes documentos: 1) Procuração 

(fls.11); 2) Documentos Constitutivos (fls.12-18); 3) Nota Fiscal (fls.20); 4) 

Boletos Bancários (fls.21); 5) Planilha e Débitos Judiciais (fls.23) 6) Guia 

de custas e taxas judiciais (fls.25-26). Citado por edital (fls.42), o 

requerido não compareceu, motivo pelo qual foi nomeada a Defensoria 

Pública, na qualidade de curadora especial, para apresentação da defesa 

monitória (fls.48).A defesa monitória foi apresentada por negativa geral, 

sem tese concreta (fls.48).Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação.É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.Não há qualquer fato 

concreto na contestação que demande apreciação judicial.Isso posto, 

rejeito a defesa executiva e delibero pelo regular prosseguimento do 

feito.Portanto, não realizado o pagamento, constituído está, de pleno 

direito, o título executivo extrajudicial, independentemente de qualquer 

formalidade, observando-se (CPC, art.701, §2º).Logo, havendo 

requerimento expresso do credor, 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).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra

Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira- 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, Elivânia Duarte dos 

Santos, digitei.Primavera do Leste - MT, 12 de setembro de 2018.Ésio 

Martins de Freitas-Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado(a) pelo Provimento 

n° 56-2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005855-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA IUNG DE LIMA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO SUL MATOGROSSENSE DE ENSINO SUPERIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA AFANIO (REQUERIDO)

ZILMAR ANTONIO DE LIMA ACOSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DARCY DIAS PEDROSO FILHO (TESTEMUNHA)

 

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 : 

1005855-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: INSTITUTO SUL 

MATOGROSSENSE DE ENSINO SUPERIOR REQUERIDO: LUCIA AFANIO, 

ZILMAR ANTONIO DE LIMA ACOSTA Vistos em correição. Para 

cumprimento do ato deprecado, designo audiência para a oitiva da 

testemunha Darcy Dias Pedroso Filho para a data de 26 de setembro de 

2018, às 13h00min. 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). 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Intimações pertinentes (CPC, art.261, 

§2º). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005855-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA IUNG DE LIMA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO SUL MATOGROSSENSE DE ENSINO SUPERIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA AFANIO (REQUERIDO)

ZILMAR ANTONIO DE LIMA ACOSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DARCY DIAS PEDROSO FILHO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1005855-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: INSTITUTO SUL 

MATOGROSSENSE DE ENSINO SUPERIOR REQUERIDO: LUCIA AFANIO, 

ZILMAR ANTONIO DE LIMA ACOSTA Vistos em correição. Para 

cumprimento do ato deprecado, designo audiência para a oitiva da 

testemunha Darcy Dias Pedroso Filho para a data de 26 de setembro de 

2018, às 13h00min. 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). 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Intimações pertinentes (CPC, art.261, 

§2º). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004547-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIO LIMPO AQUICULTURA LTDA (AUTOR(A))

DANIELA PEREIRA DE ALENCAR (ADVOGADO(A))

DENIS MILLER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TELES DA SILVA (RÉU)

 

Processo: 1004547-45.2018.8.11.0037; AUTOR(A): RIO LIMPO 

AQUICULTURA LTDA RÉU: JOSE TELES DA SILVA INTIMAÇÃO Intimo as 

partes da decisão do ID 14879388, bem como acerca da audiência 

designada: Tipo: Justificação Sala: Gabinete 2ª Vara Data: 19/09/2018 

Hora: 17:00. Bem como 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005711-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MANOEL MARTINS DA SILVA (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: 1004235-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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: 1005126-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (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: 1002212-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

LUCAS EDUARDO DE SOUZA (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: 1002715-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

LORECI DA SILVA (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: 1004891-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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: 1004605-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JULIO RIBEIRO DOS SANTOS (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: 1004098-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JULIO DOMINGUES (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: 1003138-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DOS SANTOS CIRILO (AUTOR(A))
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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: 1004615-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARTINS (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: 1005662-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA SANTOS LEITE FILHO (AUTOR(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: 1002731-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGO DO NASCIMENTO (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: 1004700-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JAILTON PEREIRA DE LIMA (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: 1004114-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GEHLEN (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: 1002741-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ISABEL CRISTINA COUTINHO NUNES BARRETO (AUTOR(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: 1002718-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARTINS MOREIRA DOMINGUES (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: 1006041-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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: 1005632-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

HAILTON ALVES DOS SANTOS (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: 1004102-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

HELIO SOUZA SILVA (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
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Processo Número: 1005667-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

GESSICA LIMA 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: 1003761-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

GABRIEL VICENTE DE PAULA DA SILVA (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: 1003149-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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: 1004100-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

GERALDO CALISTO DE SOUZA (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: 1003276-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

EDMAR FRANCISCO DA SILVA (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: 1004626-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ELISEU EMANUEL REICHERT (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: 1001724-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO ALVES (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: 1002195-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA OLIVEIRA GOUVEIA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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: 1004108-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

EDNA RODRIGUES CORDEIRO (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: 1004560-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ALYSON OLIVEIRA MARTINS (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: 1004103-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

CLEBER CORTONESI FERREIRA (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 
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MANIFESTAÇÃO RETRO DA PARTE AUTORA NESTE SENTIDO. PRAZO: 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005604-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ARIELEN RODRIGUES DA SILVA (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: 1003737-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARIA THAIS BORGES ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 116301 Nr: 6939-82.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINHOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIZZARIA LA BELLA LTDA, BRUNO DOS 

SANTOS VENDRAMEL, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, CLAYTON DOS SANTOS 

VENDRAMEL, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMR DE BENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA MINHOTO - 

OAB:OAB/SP 177.277, HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:OAB/SP 

26.346, PAULO ANDRE CORREA MINHOTO - OAB:OAB/SP 161.964, 

PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - OAB:177.342/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:OAB/SP 26.346, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, MAURO 

ARRUDA DE MOURA APOITIA - OAB:11896, NADIR GONÇALVES DE 

AQUINO - OAB:116353/SP, PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - 

OAB:177.342/SP, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, TAISE PINTO DE 

LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 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.: 177404 Nr: 9277-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para manifestar acerca da devolução da carta 

precatória, requerendo o que entender oportuno. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158290 Nr: 8250-06.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BATISTI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2MD CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO ROCHA RENZ - 

OAB:MT/3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO ROCHA 

RENZ - OAB:MT/3924

 Processo nº 8250-06.2015.811.0037 (Código 158290)

Ação Monitória convertida em Execução

Exequente: Batisti Locadora de Equipamentos para Construção Ltda.

Executado: 2 MD Construtora Ltda - ME

Vistos etc.

 Trata-se de ação monitória convertida em execução proposta por Batisti 

Locadora de Equipamentos para Construção Ltda. em face de 2 MD 

Construtora Ltda - ME, 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.

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.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Custas processuais e honorários advocatícios conforme pactuado.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, 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), 05 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146327 Nr: 2695-08.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO SOLAR PRIMAVERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIS ALMEIDA, ERICA HELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUIS ALMEIDA - 

OAB:7732, GILBERTO LUÍS ALMEIDA - OAB:7732-B/MT

 Processo nº 2695-08.2015.811.0037 (146327)

Ação de Cobrança

Requerente: Condomínio Solar Primavera

 Requeridos: Gilberto Luis Almeida e Outra

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condomínio Solar Primavera 

em face de Gilberto Luis Almeida e Hérica Regina de Held L. Almeida, 

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.

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 
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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.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Honorários conforme pactuados (fls. 31).

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

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134883 Nr: 6692-33.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO SOLAR PRIMAVERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIS ALMEIDA, ERICKA REGINA DE 

HELD LOPES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6692-33.2014.811.0037 (134883)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Condomínio Solar Primavera

 Executados: Gilberto Luis Ameida e Outra

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Condomínio Solar 

Primavera em face de Gilberto Luis Ameida e Hérica Regina de Held L. 

Almeida, 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.

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.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil.

 Honorários conforme pactuados (fls. 84).

 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

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158294 Nr: 8253-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para indicar as administradoras dos 

cartões de créditos para serem bloqueados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 16744 Nr: 1855-86.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLÁVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito. Prazo: 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107353 Nr: 6462-93.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR KROMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6462-93.2011.811.0037 (Código 107353)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Porto Seguro Administração de Consórcios Ltda

 Executado: Salvador Krominski

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Porto 

Seguro Administração de Consórcios Ltda em face de Salvador Krominski, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Citado por edital, o executado Salvador Krominski não compareceu, motivo 

pelo qual foi nomeada a Defensoria Pública do Estado, na qualidade de 

curadora especial, para apresentação de defesa executiva.

A defesa executiva foi apresentada por negativa geral, sem tese concreta 

(fls.129).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não há qualquer fato concreto na defesa executiva que demande 

apreciação judicial.

Isso posto, julgo improcedente a defesa executiva e delibero pelo regular 

prosseguimento do feito.

Sem sucumbência em face da concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária pela qualidade de assistida da Defensoria Pública do Estado.

 Intime-se a parte exequente para apresentar a matrícula atualizada do 

imóvel indicado à penhora, em 15 (quinze) dias.

 Defiro o cadastramento, na forma postulada (fls.131).

 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.: 13841 Nr: 2106-41.2000.811.0037

 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: VILCEU FRANCISCO MARCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANY BATISTA DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2106-41.2000.811.0037 (Código 13841)

Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos

Requerente: Vilceu Francisco Marcheti

Requerido: Irany Batista de Sales

Vistos etc.

Cumpra-se corretamente a determinação judicial derradeira (fls.110), 

intimando o espólio, quem for o sucessor ou, se for o caso, os herdeiros.

Às providências.

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.: 4978 Nr: 28-45.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO FIORAVANTI CORBARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE VETORELLO - 

OAB:5954-A, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5300-B, MARCO 

ANTÔNIO DOTTO - OAB:MT/4.628-A, SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Processo nº 28-45.1998.811.0037 (Código 4978)

Ação de Execução

Exequente: Agrícola Sperafico Ltda

Executado: Germano Fioravanti Corbari

 Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. 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.: 111030 Nr: 1379-62.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE FÁTIMA STEFANI

 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:

 Processo nº 1379-62.2012.811.0037 (Código 111030)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado - Sicredi

Executada: Marlene de Fátima Stefani

 Vistos etc.

 Trata-se de requerimento de requisição de informações 

econômico-fiscais da parte executada, sob o fundamento de que referido 

documento é imprescindível para a localização de bens da parte devedora, 

passíveis de penhora.

A assertiva é pertinente, eis que o pleito executório encontra-se 

obstaculizado em razão da ausência de localização de bens penhoráveis.

Assim, diante da total impossibilidade da parte exequente obter, 

extrajudicialmente, informações sobre a existência de outros bens ou 

rendas em nome do devedor, é necessária a pronta intervenção judicial 

para regular realização do direito invocado, haja vista que “só se 

apresenta razoável a iniciativa do juiz, quando for demonstrada a 

impossibilidade de a parte obter pessoalmente a informação” (NERY 

JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. in Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6ª 

ed. Ed. Revista dos Tribunais. p. 729).

Por essa forma, em que pese a excepcionalidade da medida proposta, 

julgo legítima a pretensão do credor em obter esclarecimentos, mediante 

requisição judicial, sobre o cadastro patrimonial do devedor, visto que 

“esgotados os meios para localização dos bens do executado, é 

admissível a requisição, através do Juiz da execução, de informações à 

Receita Federal, face ao interesse da justiça na realização da penhora” 

(Resp n° 161.296/RS, Rel. Peçanha Martins, DJU 08.05.2000).

Destarte, autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na 

forma postulada (fls.144), via sistema INFOJUD.

Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em 

pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente de 

seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC.

 Outrossim, autorizo a pesquisa e inclusão no Sistema RENAJUD.

Cumpra-se integralmente decisão derradeira (fls. 141).

 Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento 

provisório.

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.: 7316 Nr: 18-40.1994.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCENTRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VIEGAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Trata-se, com efeito, do poder geral de efetivação atribuído ao juiz.Para 

seu implemento, o juiz deve verificar as peculiaridades do caso concreto, 

adotando mecanismos que se mostrem adequados à satisfação do 

direito.Sob tal perspectiva, a suspensão da CNH é medida manifestamente 

excessiva, não guardando relação direta com a obrigação pecuniária 

inadimplida, motivo pelo qual indefiro o requerimento correlato.O poder 

geral de efetivação por ser concretizado, no caso concreto, com o 

bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado, eis que legítima a 

restrição ao crédito, ainda que sob a forma de óbice à utilização de 

serviços bancários, em relação a devedores contumazes. Com efeito, a 

mudança de paradigma do Novo Código de Processo Civil estabeleceu 

novo tratamento ao devedor contumaz, que inviabiliza a localização de 

bens e se furta à responsabilidade patrimonial, continuando, todavia, a 

usufruir dos bens de consumo não essenciais, impingindo todo o prejuízo 

do inadimplemento ao credor, cuja execução acaba frustrada pela 

ausência da localização de patrimônio penhorável.Assim, valendo-me do 

permissivo legal, determino o bloqueio dos cartões de crédito em nome do 

executado.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), 10 de setembro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69197 Nr: 1505-83.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. R. PINHEIROS, JOSEFA ARLINDA RIBEIRO 

PINHEIROS, ISAIR PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1505-83.2010.811.0037 (Código 69197)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: J.A.R. Pinheiros e Outros

 Vistos etc.
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Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco 

do Brasil S/A em face de J.A.R. Pinheiros, Josefa Arlinda Ribeiro Pinheiros 

e Isair Pinheiro, qualificados nos autos em epígrafe.

Citados por edital, os executados J.A.R. Pinheiros e Isair Pinheiro não 

compareceram, motivo pelo qual foi nomeada a Defensoria Pública do 

Estado, na qualidade de curadora especial, para apresentação de defesa 

executiva.

A defesa executiva foi apresentada por negativa geral, sem tese concreta 

(fls.141).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não há qualquer fato concreto na defesa executiva que demande 

apreciação judicial.

Isso posto, julgo improcedente a defesa executiva e delibero pelo regular 

prosseguimento do feito.

Sem sucumbência em face da concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária pela qualidade de assistida da Defensoria Pública do Estado.

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome da 

parte executada, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil 

(fls.135).

Certifique-se quanto a efetiva citação da executada Josefa Arlinda Ribeiro 

Pinheiros.

Concluída a diligência, 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.: 119831 Nr: 2279-11.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurema Castelli Damo, MARLON CÉSAR SILVA MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, JOSÉ PEDROSA NETO - OAB:13.763/MT, MARISTELA 

CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 Processo nº 2279-11.2013.811.0037 (Código 119831)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Marlon César Silva Moraes

Executado: Banco Sistema S/A

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), 10 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68922 Nr: 1231-22.2010.811.0037

 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: ORÉLIO RADIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:MT-3.928

 INTIMO os advogados do requerido WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

MT-3.928; AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA- 21.387 B/ MT, 

para os trmos da decisão: "Vistos etc. A prova pericial, inicialmente 

prescindível, mostrou-se pertinente em face dos argumentos articulados 

na impugnação ao cumprimento de sentença. Diante disso, nomeio a 

empresa especializada REAL BRASIL CONSULTORIA, PERÍCIAS, 

AUDITORIAS E AVALIAÇÕES, com endereço profissional na Av. Rubens 

de Mendonça, 1856, SL 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá 

(MT).Intime-se a empresa nomeada para apresentar, 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 (CPC, 

art.465, §2º).Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes 

sobre a proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor (CPC, art.465, 

§3º).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 (CPC, art.465, §1º).

Apresentados os quesitos pelas partes, conclusos para a finalidade do 

artigo 470 do Código de Processo Civil.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37501 Nr: 126-49.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A, CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - OAB:112383MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 126-49.2006.811.0037 (Código 37501)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Banco GMAC S/A

Executado: José Marcelo Marcolino

 Vistos etc.

 Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. 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.: 100016 Nr: 7806-46.2010.811.0037

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO NASCIMENTO

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

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090-A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte AUTORA fica INTIMADO 

para juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, vez que a petição de fl. 
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97, veio acompanhada ao comprovante da diligencia efetuada no mandado 

de n° 38847, de folha 38, sendo necessario o pagamento da diligencia 

para o novo cumprimento do mandado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71728 Nr: 4043-37.2010.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN MARTIGNAGO, CELIA MACHNIC 

MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC, OSMAR MARTIGNAGO, SELMA 

MARTIGNAGO MACHNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ricardo da silva monteiro - 

OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GRACIELY 

MARTIGNAGO - OAB:MT 12996

 Processo nº 4043-37.2010.811.0037 (Código nº 71728)

Medida Cautelar de Arresto

Requerente: Algodoeira Primavera Ltda.

Requeridos: Vilmar Martignago e Outros

 Vistos etc.

 Como providência prévia à analise do pedido do terceiro Antônio Carlos 

Mandú da Silva (fls.1750/1751; 1757), intime-se a empresa MB Algodoeira 

para prestar informações (apresentando anexo fotográfico), sobre o atual 

acondicionamento do algodão depositado (local resguardado contra chuva 

ou não), em 48 (quarenta e oito) horas.

Concluída a diligência, imediata conclusão.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 116735 Nr: 7382-33.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 12.208-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerida para se 

manifestar acerca dos documentos juntados pela requerente às fls. 94, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70453 Nr: 2762-46.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GONÇALVES NAVES, MÁRIO 

GARCIA NAVES, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRÉ-MOLDADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B, EMERSON MÁRIO 

MARÇAL PEREIRA - OAB:SP 135.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 Processo nº 2762-46.2010.811.0037 (Código 70453)

 Cumprimento de sentença

Exequente: Elisabete Figueiredo Mamus Executada: Montreal Indústria e 

Comércio de Pré-moldados Ltda

Vistos etc.

Havendo requerimento expresso do credor, 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).

Intime-se. Expeça-se o necessário. 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.: 115287 Nr: 5827-78.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR JOSE DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MS 12.178-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Processo nº 5827-78.2012.811.0037 (Código 115287)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Volkswagen S/A

Requerido: Valmir José da Silva

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para informar sobre o adimplemento do acordo, 

em 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como anuência tácita.

 Expirado o prazo, 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.: 156681 Nr: 7496-64.2015.811.0037

 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: BORDÃO & BORDÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COD COLTY E INTERFERECY CONFECÇÕES, 

ELIO FERNANDES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES GONÇALVES DE 

OLIVEIRA NETO - OAB:OAB/GO 22.864, FABRICIO MACHADO SILVA 

BELO - OAB:OAB/GO 22.799

 Processo nº 7496-64.2015.811.0037 (Código 156681)

Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

Requerente: Bordão & Bordão Ltda - ME

Requeridos: COD Colty e Interferecy Confecções e Élio Fernandes de 

Moraes

Vistos etc.

Trata-se de ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Bordão & Bordão Ltda - ME em face de COD Colty e 

Interferecy Confecções e Élio Fernandes de Moraes, 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.87/88).

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.
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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), 10 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170073 Nr: 5270-52.2016.811.0037

 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 GABRIEL DO AMARAL CARVALHO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por João Gabriel do 

Amaral Carvalho, 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 e 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), 10 de setembro de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159788 Nr: 310-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15.280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:MT/18900, 

JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900, LORENA MARIA PEREIRA 

GAIVA - OAB:MT/ 19.122

 Processo nº 310-53.2016.811.0037 (Código 159788)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Banco de Lage Laden Brasil S/A

Requerida: Construtora Alfer Ltda.

Vistos etc.

Deferida a prorrogação do período de suspensão a que alude o artigo 6º, 

caput, e §4º, da Lei nº 11.101/05, determino a suspensão da ordem de 

busca e apreensão.

Recolha-se o mandado.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162350 Nr: 1397-44.2016.811.0037

 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: SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLANAGEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:OAB/MT 19128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:MT/18900, 

JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900, LORENA MARIA PEREIRA 

GAIVA - OAB:MT/ 19.122

 Processo nº 1397-44.2016.811.0037 (Código 162350)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: SP Comércio de Máquinas para Terraplanagem

Requerido: Construtora Alfer Ltda. - EPP

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista os requerimentos processuais pendentes de apreciação, 

passo a deliberar:

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Construtora Alfer ltda. - 

EPP em face da decisão que suspendeu a ordem de busca e apreensão 

da ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CHASSI Nº LBX210B5NEHEX1143, 4 

CILINDROS.

A pretensão baseia-se, em síntese, na ausência de fundamentação 

judicial quanto à impossibilidade de propositura de ação de busca e 

apreensão ante a ausência de previsão contratual de garantia fiduciária, 

circunstância que impossibilita a propositura da ação e enseja a extinção 

do feito.

 Inobstante a argumentação articulada nos embargos declaratórios, a 

questão suscitada não revela efetiva omissão no ato decisório.

Com efeito, o juízo já apreciou os argumentos encampados no petitório de 

embargos de declaração, em mais de uma oportunidade (fls.83), 

deliberando pela manutenção da ordem de busca e apreensão ante a 

existência de contrato com garantia fiduciária devidamente registrado em 

cartório.

A decisão fustigada, em verdade, suspendeu a ordem de busca e 

apreensão para determinar a avaliação no bem (fls.116).

O fundamento do recurso em nada tem a ver com a decisão atacada, 

demonstrado o caráter manifestamente protelatório do expediente.

 Destarte, rejeito os embargos de declaração opostos.

II – DA SUSPENSÃO DA AÇÃO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

A parte autora propôs ação de busca e apreensão em face da empresa 

Construtora Alfer Lltda. – EPP – em recuperação judicial, tendo a ação 

prosseguido sem a constatação da eventual relação/inclusão do crédito 

na lista de credores.

Ocorre que o feito pode, eventualmente, ser sobrestado acaso constatada 

a relação/inclusão do crédito na lista de credores e se o crédito não tiver 

sido impugnado pela parte (administrativa ou judicialmente).

Por tal motivo, determino a imediata intimação da Administradora Judicial 

para que se manifeste quanto a eventual inclusão do crédito respectivo na 

lista de credores e eventual impugnação, em 5 (cinco) dias.

III – DA SUSPENSÃO DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO

Embora a decisão judicial tenha fundamentado a suspensão da ordem de 

busca e apreensão na necessidade de avaliação do bem, é nítido que a 

ocultação dolosa pela parte inviabilizará a pretendida constatação.

O argumento não constitui retórica, porquanto houvesse boa-fé da parte o 

bem já teria sido apresentado e avaliado, pois frise-se: a ordem de busca 

e apreensão está, tecnicamente, suspensa.

Na atual conjuntura a suspensão privilegia, em verdade, a parte que 

apresenta comportamento desleal, circunstância que não pode ser 

admitida pelo juízo, sob pena de afronta aos princípios basilares do direito 

processual civil brasileiro (CPC, art.5º).

Destarte, determino a apresentação do bem para avaliação, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de revogação da medida e prosseguimento do feito. A 

avaliação será realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, com auxílio de técnico 

indicado pela parte autora.

 IV – DEMAIS IMPULSOS

 Transcorrido o prazo derradeiro sem manifestação da parte requerida, 

imediata conclusão, inclusive para apreciação do pedido de conversão da 
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ação de busca e apreensão em execução.

Intimem-se os mandatários legais via DJe.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7497 Nr: 346-28.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO DA APARECIDA VIEIRA GUSTMANN, 

ANTONIO EZILDO HENNERICH, JOÃO DA APARECIDA GUSTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 346-28.1998.811.0037 (Código 7497)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa Exequente: Fronteira – Comércio de Cereais e Representação de 

Produtos Agropecuários Ltda.

 Executados: Plínio da Aparecida Vieira Gustmann e Outros

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio de valores anexo.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.163).

Em seguida, 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.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158294 Nr: 8253-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8253-58.2015.811.0037 (Código nº 158294)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: Viana & Cia Ltda

Executado: Aparecido Paiva

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.108).

Em seguida, cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo 

para cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio de valores anexo, intimando-a, no mesmo 

ato, 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.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139037 Nr: 9702-85.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCK E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR 39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Processo nº 9702-85.2014.811.0037 (Código 139037)

Ação de Execução

Exequente: Banco Wolkswagen S/A

Executada: Lauck e Cia Ltda ME.

Vistos em correição permanente.

Admito a inclusão da terceira garantidora Sônia Marleidi Rodrigues Lauck 

no polo passivo da ação.

Cite-se a executada para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-a 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 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, devendo a executada ser expressamente advertida 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 da executada. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pela executada 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 a executada, 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 a 

executada 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), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142575 Nr: 963-89.2015.811.0037

 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: DEILTA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONICE TEODORO DA SILVA, PAULO 

COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O, MARCIA MACEDO GALVÃO - OAB:MT/15668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 963-89.2015.811.0037 (Código 142575)

Ação de Usucapião Especial de Imóvel Urbano

Requerente: Deilta Pereira da Silva

Requeridos: Ivonice Teodoro da Silva e Paulo Toledo

Vistos em correição permanente.

A petição inicial indica que a autora é convivente. Portanto, indispensável 

o consentimento do companheiro, nos moldes do artigo 73, caput, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Destarte, intime-se a parte autora para integralizar o litisconsórcio ativo 

necessário, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual, nos 

termos do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
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 Nos termos do artigo 313, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, 

falecido o réu, será ordenada a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses.

Destarte, tendo em vista o falecimento do réu Paulo Toledo, suspendo o 

curso processual pelo prazo de 6 (seis) meses, ou até a efetiva sucessão 

processual.

Intime-se a parte autora para promover a citação do respectivo espólio, de 

quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo mínimo 

legal, nos moldes do artigo 313, §2º, I, do Código de Processo Civil.

 Transcorrido o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54100 Nr: 1650-13.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALIOMAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SCHOMMER 

- OAB:10.311-A, NERI PAULO ZANETTE - OAB:10310/MT

 Processo nº 1650-13.2008.811.0037 (Código 54100)

Cumprimento de Sentença

Exequente: João Manoel Júnior

Executado: Márcio Aliomar Alves

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte executada para indicar ao juízo quais são e onde estão 

os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, exibindo a prova de 

sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, notadamente 

os dados em garantia, em 15 (quinze) dias, ciente de que o 

descumprimento da ordem judicial será considerado atentatório à 

dignidade da justiça, sujeitando o executado ao pagamento de multa em 

montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em 

execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos 

próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material, nos moldes do artigo 774 do Código de Processo 

Civil.

Expirado o prazo e permanecendo inerte a parte devedora, acresça-se o 

valor da multa ao débito exequendo e 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.

 Após, conclusos para impulso oficial.

 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.: 101176 Nr: 754-62.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELT MOTORS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO NOVAIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 Processo nº 754-62.2011.811.0037 (Código 101176)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Welt Motors Ltda

Executados: Carlos Gomes da Silva e Lenidalva do Socorro Queiroz da 

Silva

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre o inteiro teor da 

petição protocolada pelo credor fiduciário (fls.184/185), bem como sobre 

os documentos que a acompanham, com pedido expresso de 

levantamento da restrição judicial incidente sobre o veículo, em 15 (quinze) 

dias.

Concluída a diligência, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158294 Nr: 8253-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8253-58.2015.811.0037 (Código nº 158294)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: Viana & Cia Ltda

Executado: Aparecido Paiva

Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Trata-se, com efeito, do poder geral de efetivação atribuído ao juiz.

Para seu implemento, o juiz deve verificar as peculiaridades do caso 

concreto, adotando mecanismos que se mostrem adequados à satisfação 

do direito.

O poder geral de efetivação por ser concretizado, no caso concreto, com 

o bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado, eis que legítima 

a restrição ao crédito, ainda que sob a forma de óbice à utilização de 

serviços bancários, em relação a devedores contumazes.

 Com efeito, a mudança de paradigma do Novo Código de Processo Civil 

estabeleceu novo tratamento ao devedor contumaz, que inviabiliza a 

localização de bens e se furta à responsabilidade patrimonial, 

continuando, todavia, a usufruir dos bens de consumo não essenciais, 

impingindo todo o prejuízo do inadimplemento ao credor, cuja execução 

acaba frustrada pela ausência da localização de patrimônio penhorável.

Assim, valendo-me do permissivo legal, determino o bloqueio dos cartões 

de crédito em nome do executado.

 Autorizo, outrossim, a penhora sobre os ativos financeiros existentes em 

nome do executado, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil 

(fls.105).

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 116671 Nr: 7319-08.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR DA SILVA CABRAL

 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:

 Processo nº 7319-08.2012.811.0037 (Código 116671) Ação de Execução 

de Titulo Extrajudicial Exequente:Cooperativa de Credito de Livre Admissão 

de Associados Vale do Cerrado Executada: Aldair da Silva Cabral
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Vistos em correição.

O requerido Adair da Silva Cabral, citado por edital (fls.104), não pagou o 

débito, tampouco apresentou defesa executiva, consoante certidão 

inclusa (fls.111).

Destarte, decreto a revelia, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, sem incidência, todavia, dos efeitos materiais e 

processuais ante a obrigatoriedade de nomeação de curador para 

promoção da defesa.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do Código de Processo Civil e 

Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, nomeio o ilustre Defensor 

Público para patrocinar a defesa do réu revel citado por edital, o qual 

deverá ser comunicado, mediante intimação pessoal, com prazo em dobro 

para resposta (CPC, art.186, §1º), em face das prerrogativas funcionais.

Autorizo a pesquisa via Sistema RENAJUD.

 Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em 

cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134006 Nr: 6020-25.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CLÓVIS MOREIRA, ROSA DA ROCHA 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA SCHMIDT & SCHMIDT LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 C E R T I D Ã O

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 10 de outubro de 2018, às 12h30min, 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, 12 de setembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63979 Nr: 3702-45.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA CRISTINA VON BORSTEL MARQUES DAPPER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126023 Nr: 8589-33.2013.811.0037

 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: ROSILENE DOS ANJOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JACINTO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA ZANONI CONEJO - 

OAB:MT/18924, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8589-33.2013.811.0037 (Código 126023)

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

Requerente: Rosilene dos Anjos Souza

Requerido: João Jacinto de Paula

Vistos etc.

Autorizo a transferência do numerário relativo à tutela de urgência, na 

forma postulada.

A parte requerida postulou pela denunciação da lide à seguradora Brasil 

Veículos Cia de Seguros, a qual estaria, por força contratual, obrigada a 

indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do requerido, se for vencido no 

processo.

A pretensão está amparada em contrato de seguro.

Portanto, com fulcro no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de denunciação da lide e determino a citação da seguradora Brasil 

Veículos Cia de Seguros para comparecer à audiência de conciliação, 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 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).

Eventualmente frustrada a tentativa de composição e transcorrido o prazo 

para contestação da seguradora, conclusos para saneamento.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168058 Nr: 4256-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALLES DALCIN, IOLANDA 

MENEZES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 Processo nº 4256-33.2016.811.0037 (Código 168058)Ação de 

ExecuçãoExequente: Banco Bradesco S/AExecutados: Francisco Salles 

Dalcin e Iolanda Menezes Galvão Vistos em correição 

permanente.Intime-se a parte exequente para apresentar a matrícula 

atualizada do imóvel indicado à penhora, em 15 (quinze) dias.Aportando o 

documento, penhore-se o imóvel, na forma do artigo 845, §1º, do Código 

de Processo Civil, intimando o executado (CPC, art. 841) e respectivo 

cônjuge (CPC, art. 842).Nos termos do artigo 844 do Código de Processo 

Civil, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao 

exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro 

competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial.Ato contínuo, avalie-se o bem, no 

prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o ato constará de 
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vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, 

com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor 

dos bens (CPC, art.872).Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de não conhecimento.Realizadas a penhora e a avaliação, 

o juiz dará início aos atos de expropriação dos bens (CPC, art.875).Em 

cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor para 

que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – 

adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em 

hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.Sem embargo da 

providência, requisitem-se, desde já, as certidões mencionadas no artigo 

1.083 da CNGC.Em sendo o caso, intime-se a parte exequente para 

cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código de Processo Civil.Concluídas 

as diligências, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 11 

de setembro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 213904 Nr: 5905-62.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SALLES DALCIN, IOLANDA MENEZES 

GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON BARUFALDI - OAB:RS 

7561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5905-62.2018.811.0037 (Código 213904)

Embargos à Execução

Embargantes: Francisco Salles Dalcin e Iolanda Menezes Galvão

 Embargado: Banco Bradesco S/A

Vistos em correição permanente.

Certifique-se quanto a tempestividade dos embargos e a garantia da 

execução.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134006 Nr: 6020-25.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CLÓVIS MOREIRA, ROSA DA ROCHA 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA SCHMIDT & SCHMIDT LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Processo nº 6020-25.2014.811.0037 (Código 134006)

Embargos do Devedor

Embargantes: Wilson Clovis Moreira e Rosa da Rocha Moreira

Embargada: Moreira Schmidt & Schmidt Ltda.

Vistos em correição permanente.

O Novo Código de Processo Civil erigiu a autocomposição como método 

principal para resolução dos conflitos.

A par da obrigatoriedade da realização da sessão de 

medicação/conciliação, o artigo 139, V, do Código de Processo Civil, 

dispõe que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais.

Destarte, havendo requerimento expresso da parte (fls.131), 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.

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.

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139871 Nr: 10182-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREIRA SCHMIDT & SCHMIDT LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CLÓVIS MOREIRA, ROSA DA ROCHA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 10182-63.2014.811.0037 (Código 139871)

Impugnação ao Valor da Causa

Requerente: Moreira Schmidt & Schmidt Ltda.

Requeridos: Wilson Clovis Moreira e Rosa da Rocha Moreira

Vistos em correição permanente.

Trata-se de impugnação ao valor da causa oposta por Moreira Schmidt & 

Schmidt Ltda em face de Wilson Clovis Moreira e Rosa da Rocha Moreira, 

qualificados nos autos principais.

A impugnação fundamenta-se, basicamente, na desconsideração do valor 

da execução, o qual seria o correspondente ao valor da causa dos 

embargos.

Instada a manifestar-se, a parte requerida sustentou que o valor da causa 

corresponde à parte controvertida do débito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos moldes do artigo 292, II do Código de Processo Civil, o valor da causa 

será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, 

a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o 

valor do ato ou o de sua parte controvertida.

Portanto, o valor da causa na ação de embargos à execução é o valor 

controvertido, reputado devido pelos embargantes, e não o valor total do 

débito executado.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e mantenho inalterado 

o valor da causa.

Certifique-se nos autos principais.

Efetuadas as intimações pertinentes, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129422 Nr: 2239-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREIRA SCHMIDT & SCHMIDT LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CLÓVIS MOREIRA, ROSA DA ROCHA 

MOREIRA, MOACIR MOREIRA, CLEIDE PEDROSO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 2239-92.2014.811.0037 (Código 129422)

Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: Moreira Schmidt & Schmidt Ltda.

Executados: Wilson Clovis Moreira e Rosa da Rocha Moreira

Vistos em correição permanente.

Autorizo a remoção dos veículos conforme tutela provisória de urgência 

deferida em caráter liminar (fls.57).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125839 Nr: 8405-77.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIECILI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519/MT, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:MT/ 

14.234, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Processo nº 8405-77.2013.811.0037 (Código 125839)

Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente

Exequente: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.

Executada: Viecili Comércio de Combustíveis Ltda.

Vistos em correição permanente.

Autorizo a penhora sobre os combustíveis, consoante postulado.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 48369 Nr: 3737-73.2007.811.0037

 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: ALDO NELSON GREGORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, CHEMINOVA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, REGINA 

CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 Processo nº 3737-73.2007.811.0037 (Código 48369)

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

Requerente: Aldo Nelson Gregorato

Requeridos: Cheminova Brasil Ltda. e Sinagro Produtos Agropecuários 

Ltda.

Vistos em correição permanente.

Inexistindo pleito executório (verbas de sucumbência), arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 52194 Nr: 7588-23.2007.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO NELSON GREGORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2008/1 (Código 52194)

Impugnação à Assistência Judiciária

Requerente: Cheminova Brasil Ltda.

Requerido: Aldo Nelson Gregorato

Vistos em correição permanente.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151805 Nr: 5199-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA, 

GIOVANI DADALT CRESPANI, ALINE VIECILI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER DE BARROS FERRETI 

- OAB:MT/13530

 Processo nº 5199-84.2015.811.0037 (Código 151805)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Gaplan Administradora de Consórcio Ltda.

Executados: Izabel de Fátima Dadalt de Oliveira e Outros

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente para apresentar a matrícula atualizada do 

imóvel indicado à penhora, em 15 (quinze) dias.

Aportando o documento, penhore-se o imóvel, na forma do artigo 845, §1º, 

do Código de Processo Civil, intimando o executado (CPC, art. 841) e 

respectivo cônjuge (CPC, art. 842).

Nos termos do artigo 844 do Código de Processo Civil, para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar 

a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial.

Ato contínuo, avalie-se o bem, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial 

de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer 

hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado 

em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor 

para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – 

adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em 

hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.

Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as certidões 

mencionadas no artigo 1.083 da CNGC.

Em sendo o caso, intime-se a parte exequente para cumprir o disposto no 

artigo 799, I, do Código de Processo Civil.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do Código de Processo Civil e 

Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, nomeio o ilustre Defensor 

Público para patrocinar a defesa do réu revel citado por edital, o qual 

deverá ser comunicado, mediante intimação pessoal, com prazo em dobro 

para resposta (CPC, art.186, §1º), em face das prerrogativas funcionais.

Em observância ao princípio do contraditório substancial (ciência e 

participação), intime-se a parte executada, por intermédio do curador 

especial, para manifestar-se sobre o pedido de compensação de 

obrigações, em 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como anuência tácita.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104502 Nr: 3482-76.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR AMORIM DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB: MT 10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Processo nº 8482-76.2011.811.0037 (Código 104502)

Cumprimento de Sentença
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Exequente: Banco Itauleasing S/A

Executado: Francismar Amorim de Brito

Vistos em correição permanente.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, acresça-se ao débito 

multa de dez por cento e, também, honorários de dez por cento (CPC, 

art.523, §1º).

Em seguida, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30630 Nr: 2859-56.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remígio Luis Andreola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº 2859-56.2004.811.0037 (Código 30630)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: ADM do Brasil Ltda.

Executado: Remígio Luis Andreola

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte executada, por intermédio do respectivo mandatário legal, 

para indicar ao juízo quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e 

os respectivos valores, exibindo a prova de sua propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus, notadamente os dados em garantia, em 

15 (quinze) dias, ciente de que o descumprimento da ordem judicial será 

considerado atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o executado ao 

pagamento de multa em montante não superior a vinte por cento do valor 

atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do 

exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de 

outras sanções de natureza processual ou material, nos moldes do artigo 

774 do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 188615 Nr: 3221-04.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, CLEOCIR BUGONI, PAULINA ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HENRIQUE STOEBEL - 

OAB:5792/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT

 Autos nº 3321-04.2017.811.0037 (Código 188615)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT)

Vistos em correição permanente.

Certificado o integral cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, grafando nossas homenagens.

Procedam-se às baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001217-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a petição de ID 15261256, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005920-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO RAMOS NETO (EXECUTADO)

MARINEIDE BARCO (EXECUTADO)

MY HAPPY INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão servirá de Carta Precatória, deste modo, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para providenciar 

a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 10 dias, conforme artigo 1. 

210 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005013-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PERUI O (REQUERENTE)

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005013-73.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: SARA PEAI’UNI REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SARA PEAI’UNI em face 

de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A, ambos qualificados. Alega que 

o requerido vem efetuando descontos em seu benefício, referente a 

empréstimo consignado do contrato 551566944, no valor de R$ 640,43 

(seiscentos e quarenta reais e quarenta e três centavos), totalizando 72 

parcelas no valor de R$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos). 

Assevera que, com este empréstimo realizado sem qualquer solicitação, a 

situação financeira da parte autora tornou-se delicada, pois, com o 

desconto realizado, o valor do benefício ficou abaixo do salário mínimo, 

dificultando o sustento seu e de sua família. Informa que não reconhece 

os empréstimos e que não assinou nenhum contrato com o banco 

requerido. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois 

não possui condições econômicas de arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como pugna pela concessão de tutela para determinar 

que a requerida se abstenha imediatamente de continuar descontando o 

valor mensal de R$ 19,20, referente ao contrato nº 551566944, junto ao 

benefício n° 1543314373, sob pena de multa. Ainda, pugna para que não 

seja determinada a conexão desta ação com as futuras que surgirão entre 

as mesmas partes, pois tratam-se de objetos diversos, 

independentemente da identidade de partes. No mérito, pugna pela 

procedência da ação para declarar a anulabilidade do negócio jurídico 

comercial e débito entre requerente e requerida, cancelar o contrato de 

empréstimo consignado n° 551566944, bem como condenar o requerido a 

restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício 
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previdenciário/aposentadoria n° 1543314373 da parte autora. É o breve 

relato. Decido. O Código de Processo Civil, no seu artigo 300, estabelece 

que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No que diz respeito ao pedido de antecipação 

da tutela, analisando os documentos carreados aos autos, extrato de 

empréstimo por consignação INSS – Instituto Nacional de Seguro Social (id 

10451497), não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de 

antecipação de tutela, vez que não estão preenchidos os requisitos acima 

mencionados. Assim, inadmissível acolher os pedidos formulados em sede 

de tutela de urgência, uma vez que os fatos são controvertidos e 

necessitam de dilação probatória. Ademais, não se vislumbra, à primeira 

vista, além da probabilidade do direito, o perigo de dano, uma vez que não 

há informações ou documentos que comprovem abalo ou risco dos 

descontos. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005230-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005230-19.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO 

C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ROSA PEAI’UNI em face de BANCO BMG S.A, ambos 

qualificados. Alega que o requerido vem efetuando descontos em seu 

benefício, referente a empréstimo consignado do contrato 230912644, no 

valor de R$ 1.214,93 (mil duzentos e quatorze reais e noventa e três 

centavos), totalizando 58 parcelas no valor de R$ 37,93 (trinta e sete reais 

e noventa e três centavos). Assevera que, com este empréstimo realizado 

sem qualquer solicitação, a situação financeira da parte autora tornou-se 

delicada, pois, com o desconto realizado, o valor do benefício ficou abaixo 

do salário mínimo, dificultando o sustento seu e de sua família. Informa que 

não reconhece os empréstimos e que não assinou nenhum contrato com o 

banco requerido. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

pois não possui condições econômicas de arcar com as custas e 

despesas processuais, bem como pugna pela concessão de tutela para 

determinar que a requerida se abstenha imediatamente de continuar 

descontando o valor mensal de R$ 37,93, referente ao contrato nº 

230912644, junto ao benefício n° 1005323400, sob pena de multa. Ainda, 

pugna para que não seja determinada a conexão desta ação com as 

futuras que surgirão entre as mesmas partes, pois tratam-se de objetos 

diversos, independentemente da identidade de partes. No mérito, pugna 

pela procedência da ação para declarar a anulabilidade do negócio jurídico 

comercial e débito entre requerente e requerida, cancelar o contrato de 

empréstimo consignado n° 230912644, bem como condenar o requerido a 

restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício 

previdenciário/aposentadoria n° 1005323400 da parte autora. É o breve 

relato. Decido. O Código de Processo Civil, no seu artigo 300, estabelece 

que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No que diz respeito ao pedido de antecipação 

da tutela, analisando os documentos carreados aos autos, extrato de 

empréstimo por consignação INSS – Instituto Nacional de Seguro Social (id 

10553556), não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de 

antecipação de tutela, vez que não estão preenchidos os requisitos acima 

mencionados. Assim, inadmissível acolher os pedidos formulados em sede 

de tutela de urgência, uma vez que os fatos são controvertidos e 

necessitam de dilação probatória. Ademais, não se vislumbra, à primeira 

vista, além da probabilidade do direito, o perigo de dano, uma vez que não 

há informações ou documentos que comprovem abalo ou risco dos 

descontos. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156575 Nr: 7445-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE - ME, 

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLITA MONTEIRO BALAN - 

OAB:46.641/PR

 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, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41881 Nr: 4330-39.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Morais Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA GALBIER TAVARES, PAULO 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 Certifico que a intimação da decisão do dia 20/08/2018, foi publicada para 

as partes, de modo que o feito deveria sair da secretaria apenas em carga 

rápida, contudo, a parte autora fez vista dos autos em 22/08/2018, 

devolvendo somente em 11/09/2018, fato que impediu que o executado 

tivesse acesso aos autos, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de restituir o prazo ao executado.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168123 Nr: 4293-60.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRENE ALVES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115823 Nr: 6407-11.2012.811.0037

 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: MARIA SALETE ROCHA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 202, intimo a parte autora para impugnar 

a contestação, no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 350 e 351 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177469 Nr: 9314-17.2016.811.0037

 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: DOROTEA SINIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao 

recurso de Apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115575 Nr: 6129-10.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLIDES PEDROSO DE BRITO CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no 

prazo de 10 (dez) dia, manifestar acerca dos cálculos de fls. 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106424 Nr: 5474-72.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no 

prazo de 10 (dez) dia, manifestar acerca dos cálculos de fls.233/234.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108619 Nr: 7799-20.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSA STAMMERJOHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao 

recurso de Apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142333 Nr: 844-31.2015.811.0037

 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: ROSIS & RIZATTO TODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA CRISTINA MERICOFFER 

RIZATTO - OAB:OAB 290548, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no 

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

Apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127948 Nr: 892-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsio os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca dos cálculos de fls. 150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39780 Nr: 2291-69.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENIR PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca dos cálculos de fls.526/545.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 52427 Nr: 6966-41.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A . ROGERIO VECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZANDRÉA ANTONINI KOENIG 

- OAB:OAB/RS-26050

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para, no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre o pagamento dos valores 

depositados pelo Município de Primavera do Leste-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127108 Nr: 93-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE TERESINHA SCOPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100830 Nr: 403-89.2011.811.0037

 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: CAROLINE A. BRIGNOL - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFAZ/AGENFA DE PRIMAVERA DO LESTE - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108852 Nr: 8041-76.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA BARCELOS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133785 Nr: 5837-54.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR GOMES DE ARAUJO, JANE PAZ MARTINS, 

JOSÉ MARQUES MEDRADO, ROSALINA MARTINS REZENDE, LUCIMAR DA 

SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146860 Nr: 2954-03.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163295 Nr: 1819-19.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON JESUS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163603 Nr: 2004-57.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CASTANHO GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006464-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

CLEONICE MOTA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 12 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006462-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

LUIS DE SOUZA RAMADA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 12 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005829-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CARVALHO DE JESUS (EXECUTADO)

DANIELA TESSARO (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de arquivamento. Primavera do Leste, 12 de 

setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011211-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO (ADVOGADO(A))

LAURI ILMAR KERN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDOMAR BUDKE (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo para o executado efetuar o pagamento do 

débito, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena 

de arquivamento. Primavera do Leste, 12 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012292-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SANFELICE GAVIOLI (ADVOGADO(A))

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA LEITE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar acerca do endereço do EXECUTADO: MARIA HELENA LEITE DE 

SOUZA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Primavera do Leste, 12 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004875-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

NILTNEVFRAN SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIERCIO ZOLET (REQUERIDO)

 

VISTOS. Pretende o autor a concessão de tutela antecipada de urgência, 

para exclusão do seu nome do quadro societário da empresa Allfiber 

Comércio e Indústria de Produtos de Fibra Eireli - ME – CNPJ sob nº 

25.168.856/0001-00, atuante no ramo de comércio varejista de materiais 

hidráulicos. Argumenta que o requerido valendo-se do vínculo de amizade 

com o requerente, convenceu-o a abrir uma empresa em seu nome, sendo 

que o combinado seria por apenas 02 (dois) meses, a saber, 

dezembro/2016 e janeiro/2017, enquanto as coisas se resolviam, quando 

transferiria para o nome do requerido. Contudo, diz que até o momento a 

empresa continua em seu nome, situação que vem causando sérios 

transtornos, porquanto, além de possuir dívidas junto a Receita Federal e a 

Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, ainda se 

viu impedido de receber 05 (cinco) parcelas do seguro-desemprego a que 

faria jus, no valor total de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), em 

razão da demissão sem justa causa, decorrente da extinção do vínculo 

empregatício firmado com a empresa Contudo Materiais para Construção 

EIRELI. É o breve relato. Decido. Presentes os requisitos legais previstos 

no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, poderá o Juiz conceder, 

total ou parcialmente os efeitos da tutela antecipada, desde que exista 

probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Todavia, não há nos autos probabilidade do direito que pleiteia, 

razão pela qual ausente um dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015. 

Deflui-se da análise dos documentos juntados aos autos que a empresa 

constituída em nome do requerente Allfiber Comércio e Indústria de 

Produtos de Fibra Eireli – ME, possui diversas dívidas com o fisco, sendo, 

portanto, prematuro neste momento tecer qualquer análise acerca das 

reais intenções das partes. Nesse contexto, impõe considerar que o 

exercício do direito de retirada de sócio, por óbvio, não deve colocar em 

risco os credores da sociedade, ou os próprios sócios que continuam 

integrando seu quadro societário. Por sua vez, o artigo 1.032 do Código 

Civil de 2002, consagra o princípio da segurança jurídica, abordando de 

forma satisfatória a matéria. O aludido dispositivo contempla a 

responsabilidade do sócio, ou seus herdeiros, pelas obrigações sociais 

anteriores à data de sua retirada, exclusão ou morte, obrigação esta que 

subsistirá, por todos os atos jurídicos praticados no período, até 2 anos 

após a exclusão. Dito isto, por prudência, em respeito à segurança 

jurídica, o indeferimento da liminar, ao menos por ora, é medida que se 

impõe. Ademais, não se tratando de hipótese em que está em jogo direito à 

vida ou à saúde, deve-se respeitar o contraditório, erigido a princípio 

constitucional, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, sendo 

necessário aguardar a instrução processual devida. Posto isto, INDEFIRO, 

por ora, a tutela provisória de urgência, eis que ausentes seus requisitos 

autorizadores. Aguarde-se a realização da audiência conciliação já 

designada para o dia 04/12/18, às 15:20 horas. CITE-SE, nos termos do 

art. 18 da Lei nº 9.099/95, cientificando a parte ré acerca das 

advertências contidas no art. 20 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 78 do 

FONAJE, bem como que, não obtida a conciliação, deverá ser apresentada 

contestação ou pedido contraposto, de forma escrita ou oral, no ato. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

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

Outros Interessados:

ROSELINDA VICENTE PEREIRA (TESTEMUNHA)

JHONATTA ANTUNES MACHADO (TESTEMUNHA)

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença (15205901), no prazo de quinze dias. Primavera 

do Leste, 12 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS PEGUIN (REQUERIDO)

ANA CAROLINE FARIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REPRESENTADO)

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 12 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002608-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONI ALVES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 12 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011352-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 12 de setembro de 

2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011495-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUINTA VARA DE 

PRIMAVERA DO LESTE (JUIZADOS: CÍVEL, CRIMINAL, DA FAZENDA 

PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) Processo: 8011495-49.2016.8.11.0037 

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DA SILVA Endereço: Rua 

JATOBA, 1330, PADRE ONESTO COSTA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Rua CIDADE 

DE DEUS, S/N, 4° ANDAR PRÉDIO PRATA, VILA YARA, OSASCO - SP - 

CEP: 06029-900 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. 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. 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, 12 de setembro de 2018. ANALISTA 

JUDICIÁRIO 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: 1003527-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR KRAEMER (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora acerca do trânsito em julgado, bem como para, 

querendo, requerer o cumprimento da sentença, no prazo de quinze dias, 

sob pena de arquivamento. Primavera do Leste, 12 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

SIRLEI JOSE DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 12 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006443-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EZER URURAY DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 12 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006459-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

DEUZANA BARBOSA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUINTA VARA DE 

PRIMAVERA DO LESTE (JUIZADOS: CÍVEL, CRIMINAL, DA FAZENDA 

PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) Processo: 1006459-14.2017.8.11.0037 

Nome: DEUZANA BARBOSA DA COSTA Endereço: Rua Comercio, 43, 

Frente ao Parque Costelandia, Castelandio, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 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. 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. 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, 12 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006460-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

DEUZANA BARBOSA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUINTA VARA DE 

PRIMAVERA DO LESTE (JUIZADOS: CÍVEL, CRIMINAL, DA FAZENDA 

PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) Processo: 1006460-96.2017.8.11.0037 

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, 12 de setembro de 2018. Divanei Pereira da Silva Miranda Gestora 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006460-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

DEUZANA BARBOSA DA COSTA (REQUERENTE)

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, 12 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006416-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (REQUERENTE)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

JOSE ALBERTO COUTO MACIEL (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1006416-77.2017.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

No documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do 

nome da parte reclamante pela reclamada. Sustenta a parte requerente 

que seu nome está inserido nas entidades de proteção ao crédito por 

débito que desconhece. Nota-se que a reclamada, apesar de ter 

comparecido à sessão de conciliação, deixou de apresentar contestação, 

tornando-se revel. Assim, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Como a ausência da parte ré importa em confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime quando não 

infirmados pelas provas existentes nos autos. Destarte, a reclamada não 

apresentou qualquer elemento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

posta na inicial. Não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Em análise 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão 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. 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. 

Em assim sendo, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte 

reclamante no que pertine ao débito reclamado, mister se faz o 

acolhimento do pedido inicial. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial é medida que se impõe. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, julgo procedente 

em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a reclamada 

a pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta data, que é a data da 

aferição do dano moral. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 24 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006437-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

MARCELO PINHEIRO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUINTA VARA DE 

PRIMAVERA DO LESTE (JUIZADOS: CÍVEL, CRIMINAL, DA FAZENDA 

PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) Processo: 1006437-53.2017.8.11.0037 

Nome: MARCELO PINHEIRO FERNANDES Endereço: RUA MARIA BEER, 

771, PARQUE ELDORADO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

Nome: CLARO S/A Endereço: AVENIDA TENENTE-CORONEL DUARTE, - DE 

792 A 9998 - LADO PAR, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-450 

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. 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. 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, 12 de setembro de 2018. ANALISTA 

JUDICIÁRIO 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: 8011794-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RECIELE ANDREIA TERRES (EXEQUENTE)

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA BELLA CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

EDNER GOULART DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Intime-se o devedor, pelo correio, com AR, para cumprir a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 

523 e § 1º). Decorrido o prazo se o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. Primavera do Leste/MT, 12 de setembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE (ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

YURI LIMA CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO (ADVOGADO(A))

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Intime-se o devedor, pelo correio, com AR, para cumprir a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 

523 e § 1º). Decorrido o prazo sem o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. Primavera do Leste/MT, 12 de setembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005717-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANE CAROLINE RODRIGUES DANTAS DO NASCIMENTO 

(REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 12 de setembro de 

2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 125691 Nr: 8258-51.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELERMANDO RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDER LUIZ DOS SANTOS - 

OAB:MT 16327

 Vistos,

O representante do Ministério Público propôs a denúncia em face de 

DELARMANDO RODRIGUES DE LIMA, qualificado nos autos, 

considerando-o como incurso nas penas do art. 96, §1º, do Estatuto do 

Idoso (Lei 10741/2003).

Consta da denúncia, consubstanciada nos autos de termo circunstanciado 

de ocorrência que “No dia 08 de agosto de 2013, horário incerto mais pelo 

período da tarde, no Terminal Rodoviário, no Guichê da Aviação Xavante, 

nesta cidade de Primavera do leste/MT, o denunciado DELARMANDO 

RODRIGUES DE LIMA, desdenhou, humilhou, menosprezou MARIA 

PEREIRA TORRE pessoa idosa, conforme os termos da Lei, por qualquer 

motivo”.

Foi realizada audiência preliminar para possível formulação de proposta de 

transação penal, que não foi aceita pelo denunciado (fls.33).

Após, foi realizada audiência de suspensão condicional do processo, que 

também não foi aceita pelo denunciado (fls.51).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 21/03/2017 às 

14h50min. Compareceram o réu, a suposta vítima MARIA PEREIRA 

TORRES e a testemunha JAIR PEREIRA DOS SANTOS, que foi ouvido 

como informante. (fls. 70 a 72).

Na audiência, a denúncia foi recebida em todos os seus termos. Foram 

inquiridas a suposta vítima MARIA PEREIRA TORRES e a testemunha JAIR 

PEREIRA DOS SANTOS bem como foi realizado o interrogatório do réu 

(CD- fls.80).

 Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição do 

denunciado DELERMANDO RODRIGUES DE LIMA, diante da ausência de 

provas suficientes para condenação (fls. 81 a 83).

A defesa, por sua vez, requereu a extinção da punibilidade do réu pela 

prescrição ou, no caso de não ser este o entendimento do juízo, pugnou 

pela absolvição do denunciado DELERMANDO RODRIGUES DE LIMA pela 

ausência de provas que demonstram a materialidade do fato delituoso.

 É o relato.

Decido.

Trata-se de avaliar atribuição ao acusado do crime previsto no artigo 91, 

§1º do Estatuto do Idoso (Lei 10741/2003), isto em razão de se afirmar 

que DELERMANDO RODRIGUES DE LIMA, desdenhou, humilhou, 

menosprezou ou discriminou a idosa MARIA PEREIRA TORRES.

O tipo penal está assim definido no Estatuto do Idoso:

Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a 

operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou 

por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da 

cidadania, por motivo de idade:

 Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

 § 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou 

discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.

Como se pode notar, a conduta típica consiste em desdenhar, humilhar, 

menosprezar, discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.

Os verbos presentes no tipo penal têm como intuito depreciar a pessoa de 

idade igual ou superior a 60 anos seja qual for o motivo.

 Cumpre observar, que é elemento subjetivo do tipo, o dolo, consistente na 

vontade livre e consciente de proferir palavra ou ato que humilhe pessoa 

idosa por qualquer motivo.

No presente caso, as supostas ofensas proferidas pelo réu à vítima, não 

restaram configuradas.

Assim, entendo que a conduta do acusado apesar de poder ser de alguma 

forma inadequada, não humilhou, nem menosprezou Dona Maria.

Nesse mesmo contexto, observa-se pelos depoimentos da vítima e da 

testemunha que não houve ofensa direta, ambas afirmam que o 

denunciado “ficava com cara feia”, tinha má vontade em tirar a passagem, 

mas que não falou de um jeito diferente.

Sobre a alegação da defesa, sobre a prescrição, entendo que não resta 

configurada, uma vez que o crime prescreve em 04 anos sendo que seu 

termo inicial foi na data em que o crime se consumou (08/08/2013), mas 

houve interrupção do prazo prescricional em 21/03/2017 com o 

recebimento da denúncia, conforme prevê o inciso I do art. 117 do CP.

Diante da não comprovação de existência de dolo, por parte do acusado, 

em desdenhar, humilhar, menosprezar a senhora Maria, não há como 

imputar a ele a prática do crime.

Assim, carecendo de elemento subjetivo do tipo penal por ausência de 

vontade, entendo que é atípica a conduta do réu.

Isto posto, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial e ABSOLVO 

DELERMANDO RODRIGUES DE LIMA, qualificado nos autos, com fulcro no 

artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal.

 Transitada esta em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 168362 Nr: 4389-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACO PEDRO SCHEUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Posto isso, com suporte no artigo 386, inciso II (não estar comprovada a 

existência do fato) do Código de Processo Penal, julgo improcedente à 

acusação e, consequentemente, ABSOLVO JACÓ PEDRO SCHEUER, já 

qualificado nos autos, em relação à prática do crime previsto no artigo 

216-A do Código Penal.Transitada em julgado, proceda-se às 

comunicações pertinentes e arquive-se, com baixas.Isento de custas.P. R. 

I.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004875-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

NILTNEVFRAN SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIERCIO ZOLET (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PRIMAVERA DO LESTE - MT, 12 de setembro de 2018 Dados 

do Processo: Processo: 1004875-72.2018.8.11.0037 Assunto : 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA] Reclamante 

Nome: NILTNEVFRAN SOARES DE OLIVEIRA Endereço: RUA ERMA 

BARALDI, 348, JARDIM PROGRESSO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 Reclamado Nome: ELIERCIO ZOLET Endereço: AVENIDA 

CAMPO GRANDE, 147, A, JARDIM RIVA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supramencionada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial em anexo e 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: Vespertino 
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Data: 04/12/2018 Hora: 15:20 (MT) no seguinte endereço: Rua Benjamin 

Cerutti, n° 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT, CEP 

78850-000, Fone (66) 3500-1100 . 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. O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não 

dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos 

da revelia. 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. Atenciosamente, Divanei Pereira da Silva Miranda Gestora Judiciária 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE-MT, 

CEP: 78850-000, FONE: (66) 3500-1100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005682-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PAULA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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: 

1005682-92.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SANDRA PAULA DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos 

em correição, Tendo em vista a manifestação da Defensoria Pública de ID 

15025059, o Ofício da Clínica Rosa de Saron e os documentos fornecidos 

pelos familiares da autora que comprovam o equívoco em relação ao nome 

da requerente, DETERMINO Á SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DO POLO 

ATIVO DESTA DEMANDA, fazendo constar o nome de ALEXANDRA 

PARTATA DA SILVA, portadora do RG nº 5831812, e CPF n º 

047.673.341-36, sendo a mesma natural do Município de Santa Helena de 

Goiás – GO, filha de Luzia Izabel Partata da Silva e Valdemar Paula da 

Silva, em substituição ao nome de Sandra Paula da Silva. Por 

consequência, também retifico a tutela de urgência que determinou a 

internação da parte autora, apenas com o intuito de alteração do nome e 

não do conteúdo da decisão. Intimem-se as partes requeridas para que 

tomem ciência desta retificação, principalmente no tocante as notas fiscais 

da internação para pagamentos das mensalidades que deverão sair com 

nome correto. Oficie-se a Clínica Rosa de Saron, comunicando esta 

decisão. Em contato telefônico a responsável pela Clínica forneceu o 

seguinte email para encaminhamento do respectivo Ofício: 

rosadesaronct@gmail.com. Primavera do Leste/MT, 12 de setembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209797 Nr: 4041-86.2018.811.0037

 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): LOURACY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE SILVA RODRIGUES 

SOUSA - OAB:20088/O

 Código 29797

Vistos, etc.

1. Rejeito a preliminar suscitada às fls. 72/75, vez que a denunciada foi 

pessoalmente notificada e apresentou tempestivamente sua defesa 

preliminar em 10.08.2018 (fls. 51/55), cujo era o momento oportuno para 

tanto, de forma que precluso o seu direito.

2. Além do mais, conforme facilmente se observa a tese suscitada carece 

de provas a serem produzidas, as quais serão colhidas durante a 

instrução processual e analisadas por ocasião da sentença.

3. Assim, aguarde-se a audiência designada à fl. 56.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 11 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 107960 Nr: 7108-06.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON NEVES - OAB:MT 

18174, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 114830 Nr: 5343-63.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR JOSE HERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 11 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 195571 Nr: 6698-35.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA FERNANDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

04/05, em todos os seus termos.Designo audiência de instrução e 

julgamento, para 19.02.2019 às 13:00 horas.Cite-se e se intime 

pessoalmente o acusado.Intimem-se o Ministério Público, o advogado, as 
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testemunhas de acusação e de defesa.Primavera do Leste, 11 de 

setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 195596 Nr: 6706-12.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY RESPLANDE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 Assim, em que pese o preenchimento do requisito objetivo pelo apenado, 

qual seja, 1/6 da pena, considerando seus antecedentes criminais, o 

atestado de conduta carcerário emitido pela unidade prisional local e o 

estudo psicossocial realizado, indefiro o pedido de progressão ao regime 

semiaberto, vez que não preenchido o requisito subjetivo por Wesley 

Resplande Pereira.Assim, prossiga o reeducando no cumprimento de sua 

pena.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste/MT, 3 de abril de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212988 Nr: 5460-44.2018.811.0037

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU ROBERTO SZEWCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 

14.632, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO 

ZANATTA - OAB:MT 13.318

 Autos código 212988

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 19/10/2018, às 16:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213841 Nr: 5865-80.2018.811.0037

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14932

 Autos código 213841

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 26.10.2018 às 15:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 11 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003656-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE WENZEL (REQUERIDO)

MARI IVETE VARGAS (REQUERIDO)

ERVINO DE OLIVEIRA VARGAS (REQUERIDO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

ARLINDO WENZEL (REQUERIDO)

PATRICIA VARGAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

1003656-15.2018.8.11.0040 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 efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 7.660,10. Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem 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. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002607-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

(REQUERENTE)

CELSO UMBERTO LUCHESI (ADVOGADO(A))

CRISTIAN BARICHELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMANDA LUISA FIUT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002607-36.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES 

S.A. REQUERIDO: JOSE PUPIN Vistos etc. Em que pese o pleito de Id. 

13365046 verifica-se que a análise acerca de liberação ou restituição dos 

grãos arrestados compete ao Juízo Deprecante, sendo assim, OFICIE-SE 

para que este tome o devido conhecimento, bem como determine 

eventuais outras medidas a serem realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias. 

No mais, compete ressaltar que não fora procedida a citação do 

executado conforme determinado em Id. 13270906, sendo assim, 

INTIME-SE a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, DEVOLVA-SE a presente 

deprecata com as nossas homenagens, procedendo-se as devidas 

baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39482 Nr: 2353-66.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMÉRCIO DE 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BARROS - 

OAB:2.746/TO-11010B

 Assim, firme nas considerações tecidas acima, REJEITO a exceção de 

pré-executividade de fls. 92-101.Não obstante, insta salientar que cabe ao 

exequente promover apenas a atualização do valor da causa conforme 

determinado em sentença, e sobre referido valor promover o cálculo de 

10% de seus honorários de sucumbência. Desta feita, intime-se o 

exequente para expurgar da cobrança os juros moratórios, apresentando 

novo cálculo atualizado.No mais, deixo de condenar o executado em 
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litigância de má-fé, eis que não verifico a configuração de hipótese legal 

para tanto. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 11 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.: 54576 Nr: 3888-35.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR MARIA DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - OAB:10134, ALVARO DA CUNHA 

NETO - OAB:12.O69-MT, EDENIR RIGHI - OAB:8484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Murelli Ferreira 

Oliveira - OAB:11681, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A, 

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695/MT

 Autos nº 3888.35.2004.811.0040 (Cod. 54576)

Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como a decisão de fls. 539/542, e ainda, a 

certidão de fl. 594, neta oportunidade, procedo a assinatura digital do 

alvará de liberação, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 11 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.: 38680 Nr: 1557-75.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMÉRCIO DE 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Barros - 

OAB:11010/B

 Assim, firme nas considerações tecidas acima, REJEITO a exceção de 

pré-executividade.Superadas as questões acima delimitadas, resta 

examinar acerca do excesso de execução alegado em sede de 

impugnação. Pois bem. Dispõe o art. 525 do CPC que, “Transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”Por 

sua vez, o §1º, do mencionado dispositivo legal elenca que na 

impugnação, o executado poderá alegar o seguinte:I - falta ou nulidade da 

citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;II - 

ilegitimidade de parte;III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação;IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;V - excesso de 

execução ou cumulação indevida de execuções;VI - incompetência 

absoluta ou relativa do juízo da execução;VII - qualquer causa modificativa 

ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, 

transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.Assim, 

volvendo os olhos a impugnação apresentada pelo executado, a qual 

relata o excesso de execução promovido pelo exequente em virtude da 

incidência de juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais, 

verifico que razão assiste ao executado neste ponto. Não tendo a 

sentença disposto acerca da incidência de juros de mora, cabe ao 

exequente promover apenas a atualização do valor da causa conforme 

determinado, e sobre referido valor promover o cálculo de 10% de seus 

honorários de sucumbência. Desta feita, ACOLHO a impugnação 

apresentada no que tange ao excesso de execução, devendo o 

exequente expurgar da cobrança os juros moratórios, atendo-se ao 

disposto na sentença.No mais, deixo de condenar o executado em 

litigância de má-fé, eis que não verifico a configuração de hipótese legal 

para tanto. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 11 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.: 102316 Nr: 5276-55.2013.811.0040

 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: FRANCISCO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Autos nº 5276.55.2013.811.0040 (Cod. 102316)

Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como a decisão de fls. 275, e ainda, a certidão 

de fl. 276, nesta oportunidade, procedo a assinatura digital dos alvarás de 

liberação, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao 

Departamento competente do TJMT para as providências pertinentes.

 Após, remetam-se os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 11 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.: 53501 Nr: 3798-51.2009.811.0040

 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: GFDS, NEUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8.270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A, PAULO VINÍCIOS PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A/MT

 Autos nº 361/2009 (Cod. 53501)

Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como a sentença proferida nos autos, e ainda, a 

certidão de fl. 200, nesta oportunidade, procedo a assinatura digital do 

alvará de liberação, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes.

 Após, remetam-se os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 11 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.: 81381 Nr: 375-15.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLI BALTAZAR LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI, VAGNER MARCELO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 Autos nº 375.15.2011.811.0040

Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 
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41/2018/PRES/TJMT, bem como a decisão de fls. 516/517, e ainda, a 

certidão de fl. 547, neta oportunidade, procedo a assinatura digital do 

alvará de liberação, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 11 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89345 Nr: 932-65.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, GNDS, RDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Autos nº 932.65.2012.811.0040

Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como a decisão que deferiu o levantamento do 

valor em favor do credor, e ainda, a certidão de fl. 184, neta oportunidade, 

procedo a assinatura digital dos anexos alvarás de liberação, devendo a 

Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes.

 No mais, intime-se o credor para dar seguimento à execução, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 11 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.: 136019 Nr: 8490-83.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MANO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLY OLIVEIRA A. 

MOURA - OAB:OAB/MT 19745, ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - 

OAB:13055/MT

 Autos nº 8490.83.2015.811.0040 (Cod. 136019)

Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como a sentença proferida nos autos, e ainda, a 

certidão de fl. 262, nesta oportunidade, procedo a assinatura digital do 

alvará de liberação, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes.

 Após, remetam-se os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 11 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.: 119911 Nr: 1478-52.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BASSANI, CARLOS EDUARDO BASSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, inciso I do CPC.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, translade-se cópia desta sentença para os autos principais 

e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, providencie 

a alteração da classe dos autos e proceda-se na forma do art. 523 do 

CPC.Às providências.P.R.I.C.Sorriso/MT, 11 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.: 113392 Nr: 5085-73.2014.811.0040

 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: EDINEIA FRAUZINO DA SILVA

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, LUCIANA VERISSIMO GONÇALVES - 

OAB:8.270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, 

MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143.370/SP, MARISTELLA DE 

FARIAS MELO SANTOS - OAB:135132/RJ, NELSON DA COSTA 

ARAÚJO - OAB:3512

 Autos nº 5085.73.2014.811.00400 (Cod. 113392)

Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como a deliberação contida na sentença 

proferida nos autos, e ainda, a certidão de fl. 200, nesta oportunidade, 

procedo a assinatura digital do alvará de liberação, devendo a Secretaria 

da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento competente do 

TJMT para as providências pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 11 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.: 11762 Nr: 918-67.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FÁVERO VINISKI, MARIA INÊS MACHADO 

VINISKI, NEWTON ACUNHA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA KARPES DE JESUS, DOMINGOS DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada, 

devendo a correção monetária incidir a partir da data de quantificação do 

montante da indenização – realização do laudo pericial – 19/11/2014 e os 

juros moratórios a partir da prolação da sentença, 13/07/2010.Assim, após 

o trânsito em julgado da presente decisão, INTIME-SE a parte exequente 

para apresentar planilha de débito atualizada, observando-se os 

parâmetros acima.Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para que 

efetue o pagamento do valor indicado, sob pena de incidência de multa e 

honorários advocatícios, conforme disposto no art. 523, §1º, do 

CPC.Oportunamente, CONCLUSOS.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.: 128358 Nr: 4423-75.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MAURO MALACARNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - OAB:21265/O

 Desde já, defiro a prova pericial requerida pelo embargante, sendo que, 

para realização da mesma, nomeio como Perito Judicial o Sr. Amadeu 

Rampazo Júnior (Engenheiro Agronomo), cujos dados encontram-se na 

ficha cadastral obtida no portal do magistrado, o qual cumprirá seu 

encargo independentemente de compromisso, devendo o laudo ser 

entregue no prazo de 30 (trinta) dias, tudo conforme arts. 465 e 466 do 

NCPC.Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

formularem quesitos e indicarem assistente técnico, nos termos do art. 

465, § 1º do NCPC.Após, intime-se o Sr. Perito acerca da sua nomeação e 

dos quesitos formulados, para que se manifeste nos termos do art. 465, § 

2º do NCPC.Apresentada a proposta de honorários, intime-se a parte 

autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, conforme prevê 

art. 465, § 3º do NCPC.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da 

parte interessada, conclusos para fins do disposto no art. 95, na forma do 

que prevê o art. 465, § 3º, ambos do NCPC.Definido o valor dos honorários 

periciais, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

depósito, sendo que, 50% será liberado no início da perícia e o restante 

após a homologação do laudo.Efetuada a liberação do percentual acima, 

intime-se o Sr. Perito a apresentar o laudo em Cartório, no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme acima fixado.Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação, conforme prevê 

o art. 47, § 1º do NCPC.Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as 

partes para que sobre ele se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, art. 477, § 1º do NCPC.Cumpra-se, expedindo-se 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.: 51087 Nr: 1338-91.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR GUBERT, ROSANGELA ZILA (ZILIO) 

GUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA LEITE FERNANDES DE 

MELLO - OAB:7925-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 Por estas razões, INDEFIRO o requerimento apresentado pelos 

executados no que pertine a multa, mantendo-se o valor inicialmente 

fixado, cujo cálculo deve ser dar nos exatos termos e datas referidas na 

petição de fls. 237/238.Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 10 de Setembro 

de 2018.Às providências.Paula Saide Biagi Messen Mussi 

CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120479 Nr: 9578-93.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 

MASSA FALIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MALACARNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9578.93.2014.811.0040 (Cód. 120479)

 Vistos etc.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento à execução 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107796 Nr: 341-35.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERIK LARRY XAVIER, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, PEDRO ALVES DA COSTA - OAB:3.581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Autos n° 341.35.2014.811.0040 (Código 107796)

 Vistos etc.

 Intime-se o credor para providenciar a atualização do crédito nos termos 

da manifestação do Administrador Judicial, 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.: 133009 Nr: 11756-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B, 

SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, 

pelo autor. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C.TRANSITADA EM 

JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo.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.: 177952 Nr: 7820-74.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS DE 

CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CUSTÓDIO DE SOUZA - 

OAB:17281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7820.74.2017.811.0040 (Código 177952)

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 48, mantenho a sentença proferida nestes 

autos, anotando que, poderá o credor interessado ajuizar novo processo 

de habilitação de seu crédito.

 Transitada em julgado a sentença proferida, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 10 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112800 Nr: 4617-12.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMEIS & DEMEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BASSANI, CARLOS EDUARDO 

BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Autos nº 4617.12.2014.811.0040 (Cód. 112800)

 Vistos etc.

 Lavre-se o competente termo de penhora, conforme requerido às fls. 

115/116.

 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.: 102908 Nr: 5878-46.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA DO BEM MATOS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, ZANC ASSESSORIA 

NACIONAL DE COBRANÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT, SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11350

 Autos n. 5878-46.2013.811.0040 – Código: 102908.

Sentença Extintiva de Execução/Decisão

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito relativo aos honorários de 

sucumbência fixados em favor da patrona da parte autora, consoante 

informado à fl. 348, 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.

 No mais, relativamente ao requerimento de fls. 349/350, DETERMINO as 

alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo 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.: 137309 Nr: 9272-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, SILVIO 

FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRODA MACHADO - 

OAB:71.462, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:182424, FRANCINE 

CASALI - OAB:81.210, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:18673/A, 

JULIANE PERETO - OAB:75.500, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9272.90.2015.811.0040 (Código 137309)

 Vistos etc.

 Considerando que a executada Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda 

encontra-se em recuperação judicial, determino à Secretaria que promova 

a atualização do cadastro junto ao sistema apolo, cartório distribuidor e 

capa dos autos.

 Ante o pedido formulado pelo exequente, junte-se cópia do mesmo ao 

processo recuperacional, intime-se o Administrador para manifestação 

prévia no prazo de 05 (cinco) dias e após, conclusos os autos da 

recuperação para que este Juízo, também competente pelo processo 

recuperacional, aprecie a viabilidade da constrição requerida.

 Dirimida a questão no processo recuperacional, junte-se cópia da decisão 

nestes autos e conclusos.

 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.: 140546 Nr: 10874-19.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA TONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DAS DORES BESSA, ANGELICA ALVES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/O, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Autos n° 10874.19.2015.811.0040 (Código 140546)

 Vistos etc.

 Defiro a citação na forma requerida na petição de fls. 215/216

 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.: 107138 Nr: 10146-46.2013.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDSPO, ADFCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10146-46.2013.811.0040 – Código: 107138.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido formulado às fls. 130/132.

 Desta feita, INTIME-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

adimplir as parcelas remanescentes atualizadas do processo às fls. 

143/144 (artigo 528, §7º, do CPC), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil 

(artigo 528, caput e §3º, do CPC).
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 CUMPRA-SE, expedindo 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.: 104050 Nr: 7109-11.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC.CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME, MARCOS 

AUGUSTO DE MATOS VARGAS, JOSÉ DONIZETE DIAS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:11.751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7109-11.2013.811.0040 - Código. 104050.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pleito de fls. 166/167, eis que incompatível com o rito da 

presente demanda (monitória). No ponto, convém destacar que diante do 

não atendimento da determinação de fl. 156 pelas partes, não houve a 

homologação do acordo entabulado.

 No mais, DETERMINO que a Secretaria da Vara certifique quanto à citação 

dos demandados, juntando-se aos autos os mandados devidamente 

cumpridos.

 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.: 176108 Nr: 6741-60.2017.811.0040

 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: CARLA MARIA CARVALHO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO W. PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/PR 24.540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6741-60.2017.811.0040 – Código: 176108.

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Cuidam-se de impugnação de crédito promovida por CARLA MARIA 

CARVALHO FONTANA em face de MARIA ARACY BIRCK SAUSEN, 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na inicial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 10274447 E 

SS.

 Pela decisão proferida de fl. 08, determinou-se a emenda da exordial, a 

fim de que fosse atribuído valor à causa, bem como fosse promovido o 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da exordial.

 Certificou o decurso do prazo sem recolhimento das custas, fl. 17.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Sobre o assunto, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

 Assim, tendo a requerente deixado de comprovar nos autos o 

recolhimento das custas processuais, consoante se observa pela certidão 

de fl. 17, a extinção do processo é medida que se impõe.

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos, INDEFIRO a petição inicial, 

determinando o cancelamento da distribuição do feito e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

com fundamento nos artigos 290 c.c. 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

 Sem condenação em custas. Honorários advocatícios indevidos.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 06 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87389 Nr: 6892-36.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA INSUMOS E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 Autos n. 6892-36.2011.811.0040 - Código Apolo: 87389.

 Vistos etc.

 A princípio, no tocante ao pleito de levantamento da quantia penhorada 

nos autos, DEFIRO o requerimento de fl. 102, devendo a Secretaria da 

Vara observar o disposto no Provimento n. 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, lavrando a competente certidão, nos termos do art. 

1º e § 1º do mencionado provimento.

 No mais, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, 

PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos extratos 

anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço nº 01/2016.

 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.: 93204 Nr: 4748-55.2012.811.0040

 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: SGDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4748-55.2012.8.11.0040 – Código: 93204.

 Vistos etc.

 Relativamente ao pleito da Fazenda Pública Estadual para que sejam 

promovidas buscas junto ao BACENJUD e RENAJUD com vistas à 

localização de bens ou direitos não declarados, entendo que não merece 

acolhida, haja vista que na eventualidade de algum bem ou direto não ter 

sido arrolado caberá aos herdeiros posteriormente manejarem a 

sobrepartilha, na forma do art. 669 do CPC, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido.

 No mais, INTIME-SE a inventariante para providenciar o recolhimento do 

ITCD na via administrativa e sua comprovação nos autos e/ou a juntada de 

declaração de isenção, no prazo de 30 dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Sorriso/MT., 06 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.: 119881 Nr: 10142-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA, THIAGO STUCHI REIS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - OAB:18179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 Autos n. 10142-72.2014.811.0040 – Código: 119881.

 Vistos etc.

 Diante da inércia da executada, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

via BACENJUD e, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica 

dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sem prejuízo, EXTRAIA-SE a certidão para fins de protesto, conforme 

requerido, entregando-a aos exequentes, mediante traslado, com a 

respectiva intimação do executado de tal providência.

 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.: 87331 Nr: 6832-63.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUDOVICO DANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6832-63.2011.811.0040 – Código: 87331.

 Vistos etc.

 Ante a inércia do executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD e, PROCEDO à operação necessária, conforme se 

verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço nº 01/2016.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136749 Nr: 8914-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA, CLAUDINEI REIZ, CLEITON REIZ, ABILIO REIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881

 Autos nº 8914-28.2018.811.0040 (Cod. 136749)

Vistos etc.

Compulsando os autos, em que pese a manifestação da executada às fls. 

111-114, convém esclarecer que não recaíram penhoras judiciais sobre 

os veículos indicados, o que consta são averbações junto aos seus 

registros realizadas pelo exequente, sendo que há época tais bens se 

encontravam em nome do devedor, razão pela qual não verifico qualquer 

irregularidade neste sentido.

 No mais, ante a recusa do exequente quanto ao bem ofertado pelo 

executado, e considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO o pedido de bloqueio de 

valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE pessoalmente a executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Novo Código de Processo Civil.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito, em 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso, 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.: 95380 Nr: 7226-36.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, EDSON 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GABRIELA LONGHI 

DIEL - OAB:18.456/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858-A

 Autos n. 7226-36.2012.811.0040 - Código. 95380.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma do Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE o exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 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.: 106753 Nr: 9782-74.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VOLPATO LTDA - ME, 

BENEDITO MARCOS VOLPATO

 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:

 Autos n. 9782-74.2013.811.0040 – Código: 106753.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.
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 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 Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21630 Nr: 1815-90.2004.811.0040

 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: MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO, 

CLAUDIMARA APARECIDA CHAVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMAR CHRISTIANI PACHECO, IRACEMA 

ASSUMPTA COSSETIN PACHECO, LUCIANO DAROIT, JOCELAINE 

GASPARI DAROIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A, PAULO JOSE 

LIBARDONI - OAB:11904-B, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 Autos n. 2004/184 – Código: 21630.

 Vistos etc.

 Previamente a homologação do acordo acostado aos autos, entende-se 

necessário a prestação de esclarecimentos acerca das partes que o 

compõe, uma vez que não restou especificado.

Ademais, verifica-se que o causídico subscritor da avença representando 

o polo passivo é procurador apenas dos executados Luciano Daroit e 

Jocelaine Gaspari Daroit.

Dessa feita, INTIMEM-SE os executados para que esclareçam, e se 

necessário regularizem, a representação processual dos demais 

executados.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 06 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.: 157803 Nr: 7947-46.2016.811.0040

 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: SÔNIA REGINA SAUSEN VERLE, LUIZ ALBERTO VERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROGERIO BIRCK SAUSEN - ESPÓLIO, 

RUDI SAUSEN - ESPÓLIO, PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

GUILHERME DIEL SAUSEN, MARA REGINA DIEL SAUSEN, DENISE BIRCK 

SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, na 

pessoa de seus procuradores, para manifestarem seu interesse na 

realização da CONSTELAÇÃO FAMILIAR no presente feito, que se 

realizará no dia 28/09/2018, a partir das 7:30 hs, no plenário do Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87545 Nr: 7055-16.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETE BONFANTI TREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6.005A

 Autos n. 7055-16.2011.811.0040 – Código: 87545.Embargos de 

DeclaraçãoVistos etc.Cuidam-se de embargos de declaração ofertados 

por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em face da sentença proferida 

de fls. 378/379, alegando que a mesma partiu de premissa equivocada, 

pois já houve a homologação do acordo entabulado entre as partes. Ao 

final, requer seja certificado o trânsito em julgado, bem como a baixa e 

arquivamento do feito e consequente desentranhamento dos documentos 

que acompanharam a inicial.Certificou-se o decurso do prazo para 

manifestação da embargada, fl. 388.Vieram-me os autos conclusos.É O 

SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em pauta, 

o Código de Processo Civil estabelece que:Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.Pois bem. Sem delongas, in casu, 

razão lhe assiste ao embargante, eis que já houve a homologação da 

avença, conforme se visualiza à fl. 372/372-v.Diante de todo exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos e, por conseguinte, 

ANULO a sentença constante às fls. 378/379.No mais, ante o 

convencionado entre as partes (cláusula 14.1), DEFIRO o 

desentranhamento dos documentos que acompanharam a exordial, 

mediante cópia e recibo nos autos.Oportunamente, CERTIFIQUE a 

Secretaria da Vara acerca do trânsito em julgada da sentença proferida à 

fl. 372/372-v, ARQUIVANDO-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.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.: 86559 Nr: 6010-74.2011.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEI ZANATTA, SOLANGE DA SILVA ARAUJO 

ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO DANIEL ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487 inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado e 

expedido o respectivo mandado para a transcrição, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.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.: 103265 Nr: 6265-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO JORGE AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.6265-61.2013.811.0040 – Código: 103265.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o petitório de fl. 93, uma vez que já se perpetuou a busca de 

endereço, conforme se visualiza às fls. 84/90.

 Desta feita, INTIME-SE a parte autora para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, eis que o presente feito encontra-se 

inserido na Meta 2 do CNJ.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 10 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136349 Nr: 8662-25.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS SANTA 

ROSA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR MOLD COMÉRCIO DE MOLDURAS E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8662-25.2015.811.0040 - Código Apolo: 136349.

 Vistos etc.

 Ante o pleito de fl. 125, e considerando as diversas tentativas frustradas, 

CITE-SE o demandado por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo 

constar as advertências de praxe.

 Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, NOMEIO A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL como CURADORA 

ESPECIAL ao demandado, que deverá ser intimada desta nomeação, bem 

como para se manifestar em tal condição, no prazo legal.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 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.: 117827 Nr: 8555-15.2014.811.0040

 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: LDNRP, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, GABRIELLY OLIVEIRA A. MOURA - 

OAB:OAB/MT 19745, ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - 

OAB:13055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO O PRESENTE 

FEITO, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.DEIXO 

de condenar em CUSTAS processuais, eis que as partes são 

benef ic iár ios da gratu idade da jus t iça .  HONORÁRIOS 

indevidos.P.R.I.C.TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 27 de Julho de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001320-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAJEARA MADEIRAS LTDA - ME (AUTOR(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (RÉU)

ANDRE TOMELIN BOGO EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1001320-38.2018.8.11.0040 Vistos etc. Sem delongas, anoto que 

razão assiste à embargante/autora no petitório de id. 12825111, eis que a 

decisão de id. 12797347 foi omissa no tocante ao pleito de parcelamento 

das custas. Desta feita, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

opostos em id. 12825111 e, passo a análise do pedido de parcelamento 

das custas, o qual entendo que merece acolhida, vejamos: Dispõe o art. 

98, §6º, do CPC, o seguinte: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...); § 6o Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Aliado a isso, 

dispõe a CNGC/MT, Seção 15, art. 468, §§6º, 7º e 8º, o seguinte: Art. 468. 

A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) 

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo. Consoante se vê acima, o 

Código de Processo Civil trouxe a possibilidade de parcelamento das 

despesas processuais para aqueles cujo pagamento integral das custas 

processuais pode revelar-se excessivamente oneroso, e, assim, criar 

hipótese de restrição de acesso à Justiça, o que também vem disciplinado 

na CNGC/MT. No caso em tela, não vejo óbice ao deferimento do pedido de 

parcelamento, já que as custas atingem valor considerável. Desta forma, 

nos termos do art. 98, § 6º do CPC/15, DEFIRO o recolhimento das custas 

judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, mediante emissão de guia com a 

comprovação nos autos até o dia 05 (cinco) de cada mês, ficando ciente 

que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15. 

Comprovado o recolhimento das custas, CITE-SE o requerido 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 12 de 

Novembro de 2018, às 10h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a 

parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001434-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DA CRUZ (AUTOR(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR SOARES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1001434-45.2016.8.11.0040 Vistos etc. Comprovado nos autos o 

óbito da inventariante Terezinha da Cruz Soares da Silva (id. 11516309, p. 

1), DEFIRO o pleito de id. 11516279 e, nomeio inventariante a Sra. LETÍCIA 

ALVARENGA DA CRUZ SILVA. No mais, CUMPRA-SE consoante 

determinação exarada em id. 1660019. Às providências. Paula Saide Biagi 
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Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001936-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR TAMIOSO (REQUERENTE)

ANA LINA PINESSO TAMIOZO (REQUERENTE)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

ADILSON TAMIOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1001936-13.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO a AJG em favor dos requerentes. 

ANOTE-SE. OFICIE-SE à agência do INSS, para que informe a este Juízo, 

no prazo de 10 (dez) dias, a existência de dependentes cadastrados em 

nome do de cujus. OFICIE-SE ainda à instituição bancária indicada na 

exordial para que informe, no prazo acima assinalado, a existência de 

valores depositados em nome do de cujus. Após, COLHA-SE o parecer 

ministerial. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1001673-15.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT ajuizada por DOUGLAS JUNIOR DA 

SILVA ALVES em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, qualificados nos autos, pretendendo o recebimento 

da integralidade do seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual 

veio acompanhada dos documentos de id. 5880574 e ss. Despacho inicial 

(id. 6725187). A contestação aportou aos autos em id. 8252903, 

pugnando pela improcedência da demanda. Na oportunidade, encartou aos 

autos os documentos de id. 8252907 e ss. Impugnação, id. 8765682. O 

feito foi saneado em id. 10549138, ocasião em que foram fixados os 

pontos controvertidos, bem como deferida a prova pericial. A requerida 

apresentou quesitos em id. 10717223 e informou o depósito dos 

honorários em id. 10809566. Laudo pericial, id. 13837942. As partes se 

manifestaram concordância acerca do laudo pericial em ids. 14035512 e 

14075621. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. (...). Inexistindo questões 

preliminares a serem apreciadas, passo ao exame do mérito. MÉRITO Urge 

destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, 

com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas 

pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo causal entre 

o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pela autora, mormente 

pela ficha de atendimento de id. 5880574, pgs. 12/15, que não deixa 

margem de dúvida quanto ao envolvimento da demandante em acidente de 

trânsito ocorrido no dia 25/08/2015. No que tange aos demais requisitos – 

invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também restaram 

comprovados pela prova pericial de id. 13837942. Afinal, o perito 

asseverou que o autor apresenta invalidez parcial e permanente de 

mandíbula direita, definida como leve, em percentual de 25%. Logo, 

conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorrera em 13/12/2015, ou seja, após a entrada em vigor 

dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - 

DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE 

NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. 

Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da 

condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 

pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei nº 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 

1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. Nessa toada, segundo 

a tabela acima mencionada, a indenização referente ao Seguro Obrigatório 

é devida na proporção de 25% (13.500,00 x 100% x 25%) do teto máximo, 

qual seja, R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Dessa 

forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com 

sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro 

obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido contido na 

inicial para CONDENAR a demandada Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da 

causalidade, CONDENO ainda a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO 
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EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, 

AGUARDE-SE em Cartório pelo prazo previsto no art. 523, § 1º e § 3º do 

CPC. Nada sendo requerido, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes. Por fim, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do 

valor relativo aos honorários periciais em favor do expert nomeado. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004789-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EXTENSA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIROELTON FAGUNDES QUINTAO (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, 12 de setembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002448-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN BERTINOTI MOREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000966-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MASKOW MORALES (ADVOGADO(A))

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (DEPRECANTE)

MARCELO AUGUSTO DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA CRAVO DE LUCENA - ME (DEPRECADO)

Outros Interessados:

JOSÉ ROMEU TREVISOL (TESTEMUNHA)

ILAN GOLDBERG (ADVOGADO(A))

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (LITISCONSORTES)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005127-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

ALAN RAMOS ALBINO - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005127-66.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: ALAN RAMOS ALBINO - ME EMBARGADO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. A parte requerente pretende os 

benefícios da justiça gratuita, declarando carecer de recursos para 

custear as despesas do processo sem prejuízo da manutenção de sua 

atividade. A gratuidade de justiça não tem mais previsão na Lei 1060/50, 

mas, sim, no Novo Código de Processo Civil, Seção IV, do Capítulo III, que 

dispõe sobre o benefício. Pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para 

a concessão do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, 

conforme dispõe o caput do art. 98. E pelo § 3º do art. 99 do NCPC, 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência quando realizada por 

pessoa natural, de modo que a concessão do benefício a pessoa jurídica 

é excepcional. O direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que 

for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, 

inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para 

extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e 

com base nisso deferir, ou não, a gratuidade da justiça. No caso concreto, 

verifica-se que muito embora o requerente pleiteie assistência judiciária 

gratuita alegando não ter condições de arcar com as custas processuais, 

não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, 

como por exemplo a declaração de imposto de renda atualizada. Nesses 

casos, a orientação do STJ é no sentido de que deve ser demonstrada a 

miserabilidade, especialmente em se tratando de pessoa jurídica: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL.PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 

83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que 

em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é 

admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade 

de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que 

não foi demonstrado nos autos" (AgRg no REsp n. 1.509.032/SP, Relator 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2015, DJe 

26/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1069169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017) A jurisprudência do TJMT segue o 

mesmo sentido: AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM RECURSO ESPECIAL – PRESUNÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

ESTADO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando 

de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade da justiça é 

excepcionalidade e depende da demonstração da impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais, pois a presunção da hipossuficiência 

declarada é relativa. In casu, a agravante não comprovou a 

impossibilidade de arcar com as custas do processo. (AgR 16140/2017, 

VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/09/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017) Ante o exposto, não evidenciada a miserabilidade necessária 

para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a 

parte autora recolha, no prazo de 15 (quinze) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de extinção da demanda 

(art. 290 do CPC). Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SORRISO/MT, 6 de setembro 

de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 157623 Nr: 7861-75.2016.811.0040

 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: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMP, CLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Código Apolo nº: 157623

Vistos, etc.

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.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada, ou se já apresentado, informar 

sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.
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Sem prejuízos, DETERMINO a realização de estudo psicossocial do caso, 

pela equipe multidisciplinar do juízo, na residência das partes, fixando o 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para entrega do laudo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 10 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61217 Nr: 4511-89.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA GRÃOS INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY FRANCISCO LINS 

FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Código Apolo nº:61217

Vistos, e etc.

Inicialmente, tendo em vista que o executado foi devidamente intimado 

acerca do bloqueio de valores, e ainda, considerando que não houve 

manifetação pelo executado (fl.56), quanto a referida penhora, DEFIRO o 

pedido de expedição de alvará para levantamento das quantias 

penhoradas à fl. 537, em favor do exequente, para a conta informada à fl. 

538.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

apresente se há, ou não, a existência de valores remanescentes, sob 

pena de, no silêncio, este Juízo entender que houve o pagamento integral 

do débito, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 10 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98151 Nr: 671-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE JOSE BOCOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN EVERTON DE SOUZA FARDIN, 

TATIANE BALISTERO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação 

monitória, para constituir de pleno direito, em desfavor dos requeridos, o 

título executivo judicial com a obrigação de (i) entregar a quantidade de 

12.395,70 sc (doze mil e trezentos e noventa e cinco) sacas de soja de 60 

kg cada; ou, alternativamente, (ii) de pagar a quantia de R$ 564.004,35 

(quinhentos e sessenta e quatro mil e quatro reais e trinta e cinco 

centavos), bem como REJEITO os embargos monitórios, nos termos do 

artigo 702, § 8º, do CPC. Em consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do 

CPC.Condeno os embargantes ao ressarcimento das custas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa atribuído à ação monitória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40489 Nr: 3315-89.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMADEU ASCOLI, ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA HARUMI 

WAKAY DA SILVA - OAB:29924/GO, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:29655/GO, FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:30485, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - OAB:OAB/GO 

25.655, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6.222/GO, 

THIAGO CORDEIRO JÁCOMO - OAB:32.826

 Código Apolo nº: 40489

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se os embargantes para requerer o que 

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

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 10 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21584 Nr: 1786-40.2004.811.0040

 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: TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, ERNESTO BORGES NETO - OAB:6651/A, LÁZARO JOSÉ 

GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7.102/B

 Código nº 21584

Vistos, e etc.

Cuida-se de ação de cobrança proposta por SUPERMERCADO ROVARIS 

LTDA ora TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA, em face de BRADESCO 

SEGUROS S/A, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 580-582, as partes resolveram por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo e consequente extinção.

Às fls. 583-584, o requerido pugnou pela juntada de comprovante de 

cumprimento de 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, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Custas se houver, pelo requerido Bradesco Seguros S.A.

Honorários na forma do acordo.

 As partes renunciam ao prazo recursal, de modo que, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

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

Sorriso/MT, 10 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111037 Nr: 3150-95.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA STIEVEN PINHO, IVONE TEREZINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 
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mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil. Ainda, 

analisando os autos, verifico que o pedido de concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, ainda não foi analisado, entretanto anoto que tal pleito 

não merece acolhimento.Pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a 

concessão do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, 

conforme dispõe o caput do art. 98.Assim, cabe ao magistrado no uso dos 

elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça.No caso, apenas a declaração de hipossuficiência à fl. 84, não é 

suficiente para aferir a situação de pobreza das embargantes, sobretudo 

quando as embargantes fazem negociações bancárias no valor de R$ 

166.960,10 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta reais e 

dez centavos) e R$ 796.617,78 (setecentos e noventa e seis mil, 

seiscentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) e declaram a 

existência de vários bens imóveis registrados no CRI da Comarca de 

Vera/MT.Desta forma, infere-se que as embargantes tenham condições 

financeiras que lhe distancie do conceito de hipossuficiente, até porque 

contratou advogado particular para a defesa de seus interesses, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.Em corolário, 

condeno as embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado dos embargos 

à execução (art. 85, § 2º, CPC).Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e intime-se o autor para que recolham as custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61602 Nr: 4895-52.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA STIEVEN PINHO, IVONE TEREZINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 Código Apolo nº: 61602

Vistos, etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão à fl. 587, intime-se a parte 

autora para que recolha as custas processuais no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, recolhida as custas processuais, arquivem-se os autos.

Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria deverá realizar a 

providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, e 353 da CNGC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 177489 Nr: 7533-14.2017.811.0040

 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: SILMARA ADRIANA PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARCOS PICCINI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 177489

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente e via DJe, na pessoa de seu(a) 

advogado(a), para se manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, §1º do CPC/15.

Após, concluso para as deliberações pertinentes.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 188924 Nr: 3432-94.2018.811.0040

 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: JULIANA BOUVIÉ ROEWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE BERNARDES PRESTES PICCINI, 

ANGELA BERNARDES PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Milano Jordano Silva - 

OAB:16053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes nosautos 

ponderar acerca do acesso gratuito a justiça.Nesse sentido:RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal.O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser aplicado 

de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais possa ser 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade do deferimento da justiça gratuita, considerando 

para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário.(TJMT - Ap 74958/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARACÍVEL, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016)Assim, para fins e prazo do artigo 321 do 

mesmo CPC, intime a autor, por meio de seu(a) advogado(a) mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, 

trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, bem como 

outros documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut 

Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de recolhimento das 

custas implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos do 

artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 42464 Nr: 5272-28.2007.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON WANDERLEI STUMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MEIRA COELHO - 

OAB:24.136

 Processo nº: 5272-28.2007.811.0040

Código Apolo nº: 42464

Vistos, e etc.

 Cuida-se de indisponibilização de ativos financeiros nas contas do 

executado Paulo Cézar de Oliveira, resultando frutífero o bloqueio.

 Após a efetivação do bloqueio, as partes se manifestaram pela extinção 

do feito pelo pagamento da obrigação, bem como requereram o 

levantamento da quantia bloqueado nos autos.

Extinguiu-se o processo nos termos do artigo 924, II, do CPC, 

determinando a expedição de alvará de levantamento de valor, após o 

transito em julgado da sentença.

As partes se manifestaram a próprio punho à fl. 79-verso, renunciando o 

prazo recursal.

 Às fls. 80-81, a parte executada reiterou o pedido de liberação da quantia 

penhorada, renunciando o prazo recursal, mencionado a desnecessidade 

de se aguardar o prazo estabelecido no provimento 68/2018 do CNJ, de 

modo que pugnou pela emissão de certidão do trânsito em julgado da 

sentença.

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

 Considerando a manifestação das partes às fls. 79-verso e 80-81, 

HOMOLOGO ao pedido de desistência do prazo recursal.

Contudo, a liberação imediata do valor não deve ser deferida, haja vista 

que o Provimento nº 68/2018 do CNJ prevê que o levantamento de valores 

somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do 
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prazo do recurso cabível.

No presente caso, ante a renúncia do prazo recursal, o prazo de 02 (dois) 

dias deve ser contado a partir da publicação desta decisão.

Assim, AGUARDEM-SE o decurso do prazo de 02 (dois) dias, previsto no 

§ 1º, do Provimento nº 68/2018 do CNJ.

 Decorrido o prazo, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 11 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 42464 Nr: 5272-28.2007.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON WANDERLEI STUMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MEIRA COELHO - 

OAB:24.136

 Processo nº: 5272-28.2007.811.0040

Código Apolo nº: 42464

Vistos, e etc.

 Cuida-se de indisponibilização de ativos financeiros nas contas do 

executado Paulo Cézar de Oliveira, resultando frutífero o bloqueio.

 Após a efetivação do bloqueio, as partes se manifestaram pela extinção 

do feito pelo pagamento da obrigação, bem como requereram o 

levantamento da quantia bloqueado nos autos.

Extinguiu-se o processo nos termos do artigo 924, II, do CPC, 

determinando a expedição de alvará de levantamento de valor, após o 

transito em julgado da sentença.

As partes se manifestaram a próprio punho à fl. 79-verso, renunciando o 

prazo recursal.

 Às fls. 80-81, a parte executada reiterou o pedido de liberação da quantia 

penhorada, renunciando o prazo recursal, mencionado a desnecessidade 

de se aguardar o prazo estabelecido no provimento 68/2018 do CNJ, de 

modo que pugnou pela emissão de certidão do trânsito em julgado da 

sentença.

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

 Considerando a manifestação das partes às fls. 79-verso e 80-81, 

HOMOLOGO ao pedido de desistência do prazo recursal.

Contudo, a liberação imediata do valor não deve ser deferida, haja vista 

que o Provimento nº 68/2018 do CNJ prevê que o levantamento de valores 

somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo do recurso cabível.

No presente caso, ante a renúncia do prazo recursal, o prazo de 02 (dois) 

dias deve ser contado a partir da publicação desta decisão.

Assim, AGUARDEM-SE o decurso do prazo de 02 (dois) dias, previsto no 

§ 1º, do Provimento nº 68/2018 do CNJ.

 Decorrido o prazo, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 11 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 42464 Nr: 5272-28.2007.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON WANDERLEI STUMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MEIRA COELHO - 

OAB:24.136

 Processo nº: 5272-28.2007.811.0040

Código Apolo nº: 42464.

Vistos etc.

Cuida-se de ação monitória promovida por Wilson Vanderlei Stumpf, em 

face de Paulo César de Oliveira, todos qualificados nos autos, pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial.

O exequente requereu a indisponibilização de ativos financeiros nas 

contas do executado à fl. 57, o que foi deferido à fl. 63-64 e cumprido às 

fls. 70-74, resultando frutífero o bloqueio.

 Na sequência, a parte exequente informou que as partes compuseram 

amigavelmente o crédito objeto desta lide, tendo o executado satisfeito a 

obrigação, requerendo, assim, a extinção do feito pelo pagamento e, 

consequente, liberação do valor bloqueado via Bacenjud em favor do 

executado.

 Às fls. 76-78, o executado pugnou pela extinção do feito, bem como a 

liberação do valor bloqueado nos autos.

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Sem delongas, o exequente afirmou que o executado cumpriu com a 

obrigação, impondo a extinção do feito.

A dizer, o pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Sem custas, eis que recolhidas na inicial.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de 

contraditório.

No mais, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores bloqueados às fls. 

70-74, em favor do executado, na conta bancária informada por ele, 

devendo ser intimado para tanto.

 EXPEÇA-SE o competente alvará.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

Às providências.

Sorriso/MT, 28 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 42464 Nr: 5272-28.2007.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON WANDERLEI STUMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MEIRA COELHO - 

OAB:24.136

 Autos n° 512/2007 – Código Apolo: 42464.

Exequente: Wilson Vanderlei Stumpf

Executado: Paulo Cezar de Oliveira

 Vistos etc.

 Cuida-se de execução promovida por WILSON VANDERLEI STUMPF em 

desfavor de PAULO CEZAR DE OLIVEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Através do petitório de fl. 57, o exequente requereu a penhora online.

 Determinou-se a atualização do débito (fl. 59).

 Em cumprimento a determinação acima, através do petitório de fl. 61, o 

exequente requereu a juntada de planilha de cálculo (fl. 62).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Pois bem. No tocante ao pedido de penhora online, esta atende à ordem 

de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Novo 

Código de Processo Civil.

 Isto posto, DEFIRO o pedido de penhora online e, ato contínuo, PROCEDO 

a operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, LAVRE-SE o competente termo, INTIME-SE o 

devedor para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância 

com o disposto no §3º, do artigo 854, do Novo Código de Processo Civil.

 Resultando frustrada a penhora, INTIME-SE o exequente para, no prazo 

de quinze (15) dias, requerer o que de direito, sob pena de arquivamento 

dos autos.
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 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Novembro de 2016.

 Jacob Sauer

 Juiz de Direito em Substituição Legal

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003205-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

GILBERTO AROUCHA RIBEIRO (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 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: 1002630-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (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 05/10/2018, às 10:25 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: 1004306-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

SIRLEY MACHADO RIBEIRO (REQUERENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

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 10:40 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004306-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

SIRLEY MACHADO RIBEIRO (REQUERENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

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 10:40 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: 1002857-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIANE MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

JUAREZ PAULO SECCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA 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 10:55 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: 1005314-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ GALVAO (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 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: 1005189-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MENEZES SILVA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(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 11:25 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: 1001339-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIANO PEREIRA LIMA (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 05/10/2018, às 11:40 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: 1001114-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. A. (AUTOR(A))

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(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 05/10/2018, 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: 1001536-33.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON PEREIRA REINHEIMER (AUTOR(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (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 05/10/2018, às 13:15 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: 1001469-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRISLENE DA SILVA SOUSA ROCHA (AUTOR(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (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 05/10/2018, às 13:30 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: 1000844-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE MATOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(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 05/10/2018, às 13:45 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: 1003660-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA SILVA ANDRADE (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001927-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE FATIMA RODRIGUES DIAS (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(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 14:15 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: 1002668-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

JOAO CASSIOS GOMES DOS REIS (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 14:30 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: 1001076-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

IGOR RAFAEL PINTO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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 14:45 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: 1002312-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(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 05/10/2018, 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: 1002657-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA FERRAIS (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(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 15:15 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-496 GUARDA

Processo Número: 1001686-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO COSME PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

SANDRA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES DO DOCUMENTO 

JUNTADO PELO SETOR PSICOSSOCIAL, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001664-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIAS SOARES VIANA (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 05/10/2018, às 15:30 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: 1006706-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

CLEURIVAN DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR(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 05/10/2018, às 15:45 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: 1001905-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

LAUCENI ANTONIO DE SA (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 05/10/2018, 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: 1002472-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

JOSUE VAZ PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi designada data da Perícia para o dia 05/10/2018, às 16:30 

horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no Fórum 

de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004606-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. G. (ADVOGADO(A))

R. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. E. D. M. G. (RÉU)

R. R. D. (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003793-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE JESUS (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - 077.973.499-83 (PROCURADOR)

JIUVANI LEAL OAB - 035.198.831-98 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO DE JESUS (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O INVENTARIANTE PARA 

COMPARECER NA SECRETARIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE 

SORRISO-MT PARA FIRMAR O TERMO DE COMPROMISSO DE 

INVENTARIANTE.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005249-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

JOAILSON FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO - MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005249-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JOAILSON FELIX DA SILVA REQUERIDO: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS 

EM SORRISO - MT Visto/DH Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta 

por JOAILSON FELIX DA SILVA, em face do INSS, na qual requer seja 

concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. 

Vieram-me os autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o 

endereço da parte autora pertence à Comarca de Tapurah/MT. O § 3º do 

art. 109 da CF, assim dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na 

justiça estadual, no foro do domicílio (grifei) dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. O 

TRF1 já pacificou o entendimento de que, em ação proposta em face do 

INSS na justiça estadual, no exercício da sua competência delegada, é 

competente, de forma absoluta, o juízo da comarca de domicílio do autor 

para julgamento, eis que a competência delegada não autoriza ao autor 

alterar a comarca de seu domicílio para outro juízo não federal. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO 

COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção deste e. TRF da 1ª 

Região firmou entendimento de que, tratando-se de ação proposta por 

beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça 

Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se 

absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do 

segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da República de 

1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento da ação 

previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas não 

autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo (grifei). 

Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de modificação 

e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE TAPURAH/MT, com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000053-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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JACINTA CERCENA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000053-31.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JACINTA CERCENA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

- INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 31/05/17 (Num. 12481738) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 10/01/18, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 17/10/18 às 15h45min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95923 Nr: 7843-93.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA MACHADO BONES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSELI INES REIS, 

para devolução dos autos nº 7843-93.2012.811.0040, Protocolo 95923, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95135 Nr: 6964-86.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO 

DOS BENEFICIADOS DA RODOVIA INTEGRAÇÃO LESTE-OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILLHO - OAB:PROC. ESTADO, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerido para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146389 Nr: 2174-20.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SOJA COMERCIO EXPORTADORA DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Trata-se de ação cautelar de sustação de protesto manejada por 

AGROSOJA COMÉRCIO E EXPORTADORA DE CEREAIS LTDA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi deferida liminar, às fls. 121-123, 

para sustação do protesto indicado às fls. 41, relativo ao título (CDA) nº. 

201516016, a qual foi devidamente cumprida, consoante expedientes de 

fls. 128 e 135.

Entretanto, novamente, sobreveio informação da autora no sentido de que 

o Estado, em detrimento da liminar deferida, teria apontado, novamente, a 

CDA nº. 201516016 para protesto, pugnando pela sustação deste 

protesto e intimação do Estado para cumprimento da liminar deferida (fls. 

165-166), juntando os documentos de fls. 167.

É o relatório. Decido.

Pois bem, razão assiste à autora.

Isso porque, a liminar deferida em fls. 121-123 não foi objeto de qualquer 

insurgência, motivo pelo qual restou estabilizada e deve ser integralmente 

cumprida.

Ademais, constata-se que o título apontado para protesto (fls. 167) é o 

mesmo daquele indicado na inicial, constante no aviso de protesto que 

motivou a propositura desta ação (fls. 41), qual seja: a CDA nº. 

201516016.

Posto isso, nos termos da liminar deferida em fls. 121-123, DETERMINO 

NOVAMENTE a SUSTAÇÃO DO PROTESTO indicado às fls. 167, bem como 

a intimação do Estado de Mato Grosso para que se abstenha de 

encaminhar tal título para protesto, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME (S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO, sem prejuízo de multa diária no valor de R$ 5.000,00 

em caso de descumprimento da liminar concedida às fls. 121-123.

 Por fim, oficie-se ao Serviço Extrajudicial correspondente, encaminhando 

cópia deste comando judicial e da decisão liminar de fls. 121-123, para 

integral cumprimento, o qual fica proibido de registrar novo protesto do 

mesmo título, sob pena de responsabilização pela desobediência judicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 148461 Nr: 2905-16.2016.811.0040

 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: AGROSOJA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, determinando a 

expedição de certidão positiva com efeito de negativa, unicamente com 

relação ao débito controvertido neste feito, haja vista que foi prestada 

caução idônea pela requerente. Para o caso de desobediência, fixo multa 

no valor de R$ 200,00 por dia de atraso, contados após o transcurso de 

10 dias da intimação da presente decisão.Às providências.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 12037 Nr: 1197-53.2001.811.0040
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMA/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCE MARIA DO AMARAL E FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO MAIOLINO DE 

MENDONÇA - OAB:2900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, II, do CPC em razão da prescrição ocorrida, nos 

limites estabelecidos no art. 174 e 156, V, ambos do CTN, c/c art. 802 do 

NCPC.Decorrido o prazo recursal, certifique a Sr.ª gestora judiciária, 

procedendo-se as cautelas de estilo.P. R.I. Cumpra-se.Sorriso/MT, 17 de 

outubro de 2016.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003877-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDINAN SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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 AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 13:30 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, 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: 1003879-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDINAN SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 13:40 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, 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: 8010027-75.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WM COMERCIO DE ALIMENTOS 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 13:50 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: 1003881-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO FEITOSA 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 14:00 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: 1003884-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

AMALIA DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 14:10 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: 1003891-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ALLEKS JUNIOR BENTO DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 14:20 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001608-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDORI ZANATTA (REQUERENTE)

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001608-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALDORI ZANATTA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Considerando que o 

comprovante de pagamento, juntado em Num. 12492421 - Pág. 1, está 

sobrepondo a conta de referência, não havendo, desta forma, como aferir 

se o comprovante se correlaciona com a mesma conta, conforme 

impugnado pela requerida em sua contestação (Num. 15149865 - Pág. 3), 

oportunizo que o autor junte o comprovante de pagamento e a conta 

relacionada, separadamente, no prazo de 05 dias, para que seja "possível 

[à requerida] averiguar se as informações contidas no código de barras 

são equivalentes as informações constantes na fatura", sob as penas do 

disposto no artigo 400, do CPC. Findo o prazo da parte autora, terá a 

requerida o mesmo prazo de 05 dias para se manifestar, voltando-me os 
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autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003893-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEKS JUNIOR BENTO DE MELO ROSA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 14:30 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, 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: 1003894-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ALLEKS JUNIOR BENTO DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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 AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 14:40 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, 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: 1005196-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1005196-98.2018.8.11.0040 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 exequente(advogado) de que foi designado o 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 16:20HORAS 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, 12 de setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005196-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1005196-98.2018.8.11.0040 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 exequente(advogado) de que foi designado o 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 16:20HORAS 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, 12 de setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003902-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO KASSIO CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 15:00 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, 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: 1003923-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO KASSIO CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 15:30 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, 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: 1003925-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KASSIO CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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 AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 15:40 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, 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: 1001833-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

GLEICIELLE FATIMA SANTOS UNTAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001833-40.2017.8.11.0040 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 
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cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 

(dias) cinco, manifeste-se acerca do valor depositado nos autos ID. 

14619410, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003926-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUCIANO GUERINI (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRIEBLER & CELLA 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 AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 15:50 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, 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: 1003928-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA BORTOLOTTI BASSO (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 AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003913-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DIANA CARIZE ZUANAZZI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1003913-40.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 12 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003932-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEILDE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 16:20 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002892-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI (AUTOR(A))

PAULO DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES (RÉU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

 

Processo: 1002892-29.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, considerando a contestação aportada aos 

autos ID. 14810746. Sorriso/MT, 12 de setembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003934-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE LODI (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 16:30 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: 1002687-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1002687-97.2018.8.11.0040 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 o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista a 

diligência de Id. 15296075. Sorriso/MT, 12 de setembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003935-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 16:40 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: 8010622-45.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES SOARES (EXEQUENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

BANCO CIFRA S.A. (EXECUTADO)
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BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

 

Certifico em atendimento ao r. despacho proferido no ID. 15244810 que 

verificando o andamento dos autos, constatei que no ID. 4350866 consta 

uma Guia de pagamento no valor de R$ 9.709,25 (nove mil, setecentos e 

nove reais e vinte cinco centavos), posteriormente consta um Ofício do 

Banco do Brasil no ID. 9478228 informando um depósito no valor de R$ 

12.622,05 (doze mil, seiscentos e vinte dois reais e cinco centavos). 

Certifico ainda que conforme sentença do ID. 8297668 foi determinada a 

liberação em favor do exequente, sendo que tais valores foram 

devidamente liberados conforme ID. 9959705 e 9959637, por tanto 

constata-se que existe um valor nos autos de R$12.622,25 a ser liberado 

para a parte executada considerando a sentença do ID. 8297668.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003954-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES (ADVOGADO(A))

TRACKING TRANSPORTES LTDA. - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

J. S. COMERCIO E ARMAZENS GERAIS 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 16:50 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000945-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS IVAN MARAFIGA (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 17:10 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: 1001340-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GUILHERME DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001340-29.2018.8.11.0040. REQUERENTE: TIAGO GUILHERME DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: AVIANCA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra autor, TIAGO GUILHERME DIAS DOS 

SANTOS, no dia 03/02/2018, se apresentou no aeroporto de Guarulhos, 

para embarque no VOO da Avianca, às 16h00, a fim de retornar para 

Cuiabá-MT, no voo das 17h30, pois nesta data tinha compromisso com o 

comparecimento em um Baile de Gala na comarca de Sorriso/MT (ID 

12293642). Alega que a companhia cancelou o voo e não o acomodou em 

outro voo que satisfizesse sua necessidade. Já não havendo mais 

possibilidade de comparecimento no compromisso, o reclamante aceitou a 

oferta de hospedagem no hotel indicado pela Reclamada, contudo, teve 

que dividir o quarto com mais duas pessoas. Requer: a) a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

38.160,00 (Trinta e oito mil cento e sessenta reais). A requerida 

OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. – “AVIANCA” alega que o voo foi 

cancelado por problemas operacionais (ID 14530939). Afirma que cumpriu 

todas as disposições do Código Consumerista, ao fornecer todas as 

informações necessárias bem como acomodação no voo seguinte, tendo 

os mesmos ficado hospedados em hotel aguardando o embarque no 

próximo voo. Pugna pela improcedência da demanda. Claramente aplicável 

ao caso em apreço as regras do Código de Defesa do Consumidor, por 

tratar-se de típica relação de consumo. A responsabilidade civil do 

transportador aéreo é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos 

pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço oferecido e 

somente pode ser afastada com a comprovação da existência de alguma 

excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Não obstante o cancelamento 

do voo ter decorrido por problemas operacionais, que impediam o imediato 

cumprimento do contrato de transporte, a má prestação do serviço pela 

empresa de aviação decorre da falha no dever de atendimento para que o 

reclamante tivesse embarcado em voo que atendia sua necessidade, que 

era de poder comparecer em seu compromisso. Não bastando tal ocorrido, 

o reclamante se viu obrigado a dividir apartamento com pessoas 

desconhecidas. É inegável que o incidente extrapolou o mero 

aborrecimento, dando-lhe o direito à indenização. Certamente tais 

situações fogem à normalidade e trazem danos aos passageiros. Por tudo 

isto, os transtornos experimentados pela parte autora que, repiso, 

decorreram da falha da empresa na prestação de atendimento adequado 

ao passageiro, gerou falha na prestação dos serviços. Quantificar a 

indenização por dano moral é uma das tarefas de maior complexidade, vez 

que não há parâmetros tarifários definidos em lei, cabendo ao julgador 

sempre atento às peculiaridades do fatos e às condições das partes fixar 

tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID CAHALI, in Dano Moral, 2ª 

ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: reparar, punir, admoestar ou 

prevenir.” Assim, para a fixação do quantum devem ser levados em 

consideração além destes fatores, outros, tais como: as condições 

econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do dano. Considerando 

tais fatores, entendo justo e adequado fixar a indenização em R$ 3.000,00 

(três mil reais), quantia que deverá ser acrescida de correção monetária, 

pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Ante 

o exposto, opino por julgar PROCEDENTE o pedido para condenar a 

requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

ELIZEU RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO IWAI OGATA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000443-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELIZEU RUFINO DA SILVA 
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REQUERIDO: RENATO IWAI OGATA Vistos e etc. Trata-se de reclamação 

em que se pleiteiam danos materiais, morais e estéticos, sustentando o 

autor que realizou tratamento ortodôntico de enxerto ósseo, implante e 

remoção, despendendo o valor de R$ 18.000,00 para tanto, porém o 

tratamento não foi concluído, motivo pelo qual foi obrigado a desembolsar 

mais R$ 8.800,00 para corrigir e finalizar o tratamento dentário com outro 

profissional, com o que sustenta falhas e má prestação do serviço. 

Devidamente citado - Num. 12937264 - Pág. 1, o requerido deixou de 

comparecer em audiência de conciliação - Num. 12937264 - Pág. 1, bem 

como à audiência de instrução e julgamento - Num. 14874065 - Pág. 1. É o 

sucinto relatório, até porque dispensado nos termos do artigo 38, da Lei 

n.º 9099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis 

que não compareceu à audiência de conciliação/instrução, apesar de 

citado e intimado, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Destarte, considerando 

que o autor despendeu considerável quantia para o tratamento ortodôntico 

complexo, nada justifica a interrupção do tratamento pela parte requerida, 

com o quê procedente o pedido de restituição da quantia paga para a 

finalização do tratamento com outro profissional, no valor de R$ 8.800,00 - 

Num. 11602537 e Num. 12664558, na forma do artigo 884 e seguintes do 

Código Civil. Por outro lado, a interrupção abrupta de tratamento dentário 

complexo, especialmente por longos meses, sem sombras de dúvidas 

causa transtorno psíquico suficiente ao dever de indenizar, sob a 

modalidade de danos morais. Corroborando o raciocínio: AGRAVO 

REGIMENTAL EM APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO QUADRIL ESQUERDO - MÁ PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO - INTERRUPÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - 

RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza-se como dano moral a interrupção 

indevida de serviços médicos que coloca o consumidor em desvantagem 

exagerada ou incompatível com a boa-fé ou a equidade. (TJMT - Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo. AgR 35722/2016, Rela. Desa. Maria 

Aparecida Ribeiro, J. 16/05/2016, DJE 20/05/2016). 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$ 8.000,00, 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 danos materiais, o valor de R$ 8.800,00 (oito mil e 

oitocentos reais), devidamente atualizado pelo INPC e com juros legais 

desde o efetivo desembolso; bem como em danos morais, o valor de 

R$8.000,00 (oito 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 da data da interrupção do tratamento (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ADIR LUFT (REQUERENTE)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000202-95.2016.8.11.0040. REQUERENTE: LUIZ ADIR LUFT REQUERIDO: 

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. Trata-se de 

reclamação proposta por LUIZ ADIR LUFT em face de ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., em que pretende a 

condenação da parte reclamada ao pagamento de seguro no valor de 

R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). A parte reclamante sustenta que 

firmou com a empresa reclamada um Contrato de Seguro Proteção 

Residencial – Apólice n. 1782419, Certificado n. 5611238 – com vigência 

entre 20-5-2014 e 20-5-2015, tendo como objeto o imóvel localizado na 

Rua Las Vegas, nº 515, Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade. Aduz que 

em 10-10-2014 ocorreu um acidente de trânsito em frente ao imóvel 

segurado, vindo este a sofrer danos no muro e cerca, sendo danificado, 

ainda, o portão eletrônico, sendo orçado o conserto em R$8.500,00 (oito 

mil e quinhentos reais). No entanto, a empresa reclamada se negou a 

indenizar os danos mencionados, argumentando que constatou a 

“existência de uma serralheria nos fundos” do imóvel segurado, situação 

que obstaria a indenização, segundo cláusula constante no contrato. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação (Id. 

4853748). Em síntese, argumenta a ausência de cobertura contratual, o 

que impossibilita o pagamento da indenização pretendida pela parte 

reclamante, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Audiência de conciliação realizada em 15-02-2017 

restou infrutífera (Id. 4872397). Impugnação à contestação consta no Id. 

4912899. Em síntese, rechaça todas as alegações da parte reclamada, 

pugnando ao final pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil). Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a parte reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviço securitário, o qual foi contratado pela parte reclamante 

na condição de destinatário final, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Como consequência disso, 

o citado código assegura que toda indenização derivada de relação de 

consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal 

assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a 

inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da 

parte reclamante/consumidor em relação à reclamada, situação de onde 

emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida 

a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de 

rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da 

Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas 

necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto 

ao recebimento de valor de seguro contratado. De início, encontra-se 

devidamente evidenciada a relação jurídica e consumerista, 

consubstanciada na Proposta PROTEÇÃO RESIDENCIAL SOB MEDIDA n. 

008919232014, Apólice n. 1782419, Certificado n. 5611238, com vigência 

entre 20-5-2014 e 20-5-2015 (Id. 1079687 e 1511708). Segundo consta do 

BO n. 683 (Id. 1079687), o sinistro ocorreu em 10-10-2014, portanto, 

dentro do prazo de vigência do contrato de seguro acima mencionado. Os 

danos, igualmente, se encontram demonstrados tanto no referido BO 

quanto no recibo acostado no Id. 1079713 que comprova o pagamento dos 

danos materiais no valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Por 

fim, a recusa injustificada da empresa reclamada se encontra nos 

documentos constantes nos Ids. 1079687 e 1079686, limitando-se a 

invocar a Cláusula 4.2. Alínea “d” do Contrato de Seguro, que preleciona: 

“4.2. Este seguro não cobre, em hipótese alguma: [...]. d) residências que 

possuam qualquer atividade comercial, ainda que devidamente registradas 

e legalizadas nos órgãos competentes, ou atividades profissionais 

autônomas”. Infere-se, por oportuno, que a cláusula que limita direitos do 

consumidor deve ser escrita com especial destaque, de forma a dar 

ciência inequívoca, conforme determina o art. 54, § 4º do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “ Art. 54. Contrato de adesão é aquele 

cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou 

estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, 

sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu 

conteúdo. §1º (...) § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do 

consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata 

e fácil compreensão.” No caso, verifica-se que essa obrigação não foi 

observada pela parte reclamada, pois não deu destaque necessário ao 

que consta na cláusula acima mencionada. Ademais, a respeito dos 

direitos do consumidor, disciplina o art. 6º, inciso III, do CDC: “Art. 6º São 

direitos básicos do consumidor: [...]; II - a informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 
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quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem;” Infere-se que o CDC 

atribui a aquele que contrata com o consumidor o dever de prestar 

informação adequada e clara sobre seus produtos e serviços, não sendo 

possível atribuir responsabilidade ao consumidor quando este dever – de 

informação – não for adequadamente observado, hipótese que se verifica 

no presente caso. Desse modo, a parte reclamante faz jus ao valor 

pretendido, pois estava devidamente acobertada pelo seguro contratado 

com a parte reclamada. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim 

de: a) CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor 

de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), a título de indenização 

referente ao seguro contratado, valor a ser corrigido, tratando-se de ilícito 

contratual, pelo INPC desde a data do ajuizamento, com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação até o 

efetivo pagamento; e b) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos do 

art. 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. Sorriso, 07 de maio de 2018. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Acrescento à fundamentação apresentada que não houve 

qualquer demonstração de vínculo do sinistro ocorrido com a alegada 

atividade comercial desempenhada na residência. Destarte, atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002719-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MAGNO CESAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002719-39.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MAGNO CESAR RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Trata-se de reclamação 

proposta por MAGNO CESAR RODRIGUES DA SILVA em face de BANCO 

DO BRASIL S.A., em que pretende a condenação da instituição financeira 

a reparar os danos morais que suportou em razão da indevida 

compensação de dois cheques não emitidos pela parte reclamante, os 

quais somam a quantia de R$1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais). 

Audiência de conciliação realizada em 06-9-2017 restou infrutífera (Id. 

9775142). Devidamente citada, a instituição financeira reclamada 

apresentou contestação (Id. 9796747). Preliminarmente, sustenta a perda 

do interesse processual, tendo em vista que promoveu o ressarcimento do 

valor reclamado pela parte reclamante. No mérito, argumenta que não 

procedeu de forma indevida, inexistindo dever de indenizar por eventual 

dano moral. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil). A preliminar suscitada se confunde 

com a matéria de mérito. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que o banco reclamado está sujeito às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, este na condição de destinatário final, razão 

pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os fins 

legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto ao dano 

moral. Resta incontroverso que os cheques compensados na conta 

bancária da parte reclamante em 31-5-2016, totalizando o valor de 

R$1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais), efetivamente não fora por ela 

emitido, tratando-se, portanto, de fraude – fato de terceiro – de 

responsabilidade da instituição financeira, pois vinculada ao risco da 

atividade. Todavia, também incontroverso que o banco reclamado 

promoveu a restituição do valor objeto da compensação na mesma data 

em que a parte reclamante formalizou a sua reclamação, ou seja, em 

25-7-2016, conforme indica o extrato constante no Id. 9796756, 

assumindo, assim, sua responsabilidade em decorrência do fato. A partir 

disso, tenho como não ocorrente dano moral na hipótese, pois deve 

aquele prover de ato ilícito apto a atingir os direitos da personalidade 

daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação 

vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou 

aborrecimentos do cotidiano, o simples inadimplemento contratual, a mora 

ou o prejuízo econômico, não são ocorrência suficientes para a 

caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a 

lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 

Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade de 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de 

romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Assim também 

a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - NÃO RECEBIMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS - 

CONFIGURAÇÃO DO MERO DISSABOR - DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO. A indenização por dano moral 

pressupõe a existência de ato capaz de afetar a esfera anímica daquele 

contra quem é praticado. Conforme precedente do STJ, o mero 

aborrecimento, a mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbadas estão fora 

da órbita do dano moral.” (Apelação nº 64780/2012, 1ª Câmara Cível do 

TJMT, Rel. Orlando de Almeida Perri. j. 07.11.2012, unânime, DJe 

12.11.2012). “DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

- CONTRATO DE SEGURO - PREENCHIMENTO DE PROPOSTA - NÃO 

CONCRETIZAÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - MERO 

DISSABOR - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

DESPROVIDO. Não é demais lembrar que para a responsabilização por ato 

ilícito, é necessário estarem presentes os requisitos: I - Conduta culposa 

ou dolosa, II - Dano e III - Nexo de causalidade entre o comportamento do 

ofensor e o abalo sofrido pela vítima. Um mero inconveniente não deve 

ensejar o dever de indenização por danos morais, pois os aborrecimentos 

e transtornos diários não podem ser confundidos com a violação a honra 

e à imagem. O dano moral não deve ser confundido com qualquer 

dissabor, amargura ou contrariedade do dia a dia, somente devendo ser 

reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da 

pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares, o que não 

ocorreu no presente feito.” (Recurso Cível Inominado nº 1080/2011, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. José 

Zuquim Nogueira. j. 29.06.2011, unânime, DJe 01.07.2011). No caso em 

análise, o reclamado adotou as providências que seriam exigíveis na 

hipótese, partindo-se do princípio de que, assim como a reclamante, fora 

vítima de ato ilícito praticado por terceiro. A despeito de a conduta da parte 

reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que não há como se 
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concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 24 de novembro de 2017. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 23541 Nr: 1310-41.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SCHUMACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR JASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono este autos a fim de Intimar o exequente da r. decisão em 

suaparte principal transcrita. ...Assim sendo, SUSPENDO O PROCESSO na 

forma do artigo 313, inc, V, alínea “a”, do CPC. Após o trânsito em julgado 

junto aos autos n. 1000049-91.2018.8.11.0040, acaso improcedente os 

embargos de terceiro, mantendo, portanto, hígida a penhora destes autos, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 10 dias, se possui interesse na 

adjudicação do imóvel ou, não havendo interesse, que indique bens 

penhoráveis no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento. Por outro 

lado, caso procedente os embargos de terceiro, hipótese em que restará 

desconstituída a penhora destes autos, manifeste-se o executado, no 

prazo de 10 dias, a respeito do pleito de folhas 187 e 191, podendo, para 

impedir a análise do mesmo, apresentar proposta concreta e plausível 

para a solução da demanda, inclusive efetuando depósito de parcela inicial 

para a definitiva solução da demanda. Transcorrido o prazo com ou sem 

manifestação, certifique-se, voltando conclusos. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 23541 Nr: 1310-41.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SCHUMACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR JASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspensão até julgamento

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento à decisão de fls. 192/193, este 

processo encontra-se suspenso até o julgamento dos embargos de 

terceiro no Processo Judicial Eletrônico nº 1000049-91.2018.811.0040.

Sorriso - MT, 11 de setembro de 2018.

Elite Capitanio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 31176 Nr: 388-87.2006.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICO HASIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Processo nº. 388-87.2006.811.0040 – Código 31176

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de intimar o advogado Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se 

manifestar sobre a Petição de fls. 149, bem como sobre os rumos da 

execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso, 11 

de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 47935 Nr: 4867-55.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES HELENA ROYER SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12.O69-MT, MARIA CECILIA 

PRANDINE MALEIRO - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Processo: 4867-55.2008.811.0040 – CÓDIGO: 47935

 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 as partes(exequente e executado) de que foi 

designado o 31 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 13:30HORAS 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 

os patronos cientificados de que deverão trazer as parte reclamantes 

independente de suas intimações. Conforme despacho proferido nos 

autos em seu final transcrito (....) Exorto as partes a comparecer à 

a u d i ê n c i a ,  p e s s o a l m e n t e ,  m u n i d a s  d e  P R O P O S T A S 

CONCRETAS/PLAUSÍVEIS, notadamente considerando o estágio já 

percorrido do feito, o atual e o longo caminho processual/recursal a 

percorrer, lembrando que a transação tem por pressuposto CONCESSÕES 

MÚTUAS (art. 840, do CC), contando, ainda, com o VALOROSO EMPENHO 

DOS PATRONOS para o sucesso desta tentativa de resolução do litígio. 

Restando infrutífera a conciliação, deverá a parte exequente requerer o 

que de direito, no prazo de cinco dias.

 Sorriso/MT, 11 de Setembro de 2018

 Cristiane V. Kuhn

 Tecnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 35779 Nr: 4891-54.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON ANDRÉ SIMON, TEONISIO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCI DA SILVA BAPTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4891-54.2006.8110040 – Código 35779

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de intimar o advogado Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se 

manifestar sobre o documento de fls. 162/163, bem como sobre os rumos 

da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso, 

11 de setembro de 2018. Elite Capitanio, gestora judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 47378 Nr: 4299-39.2008.811.0040

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TRANS MLISS LTDA, ELISANDRA 

MARA LAUXEN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBRAS RIO PRETO COBRANÇAS E 

ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINE GRECCO 

LUGUI - OAB:241838/SP

 Processo nº. 4299-39.2008.811.0040 – COD. 47878

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de intimar o advogado Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se 

manifestar sobre os documentos juntados referente a consulta ao 

RENAJUD e BACENJUD, bem como sobre os rumos da execução, sob 

pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso, 12 de setembro 

de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 189205 Nr: 3611-28.2018.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AUGUSTO FARIA - 

OAB:61143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a tempestividade do recurso interposto nos autos.

Caso tempestivo, recebo-o nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Assim, oficie-se ao Conselho Municipal de Segurança Pública para que se 

abstenha de destinar os produtos em obras sociais, nos termos da 

decisão de fls. 25, até o trânsito em julgado do Acórdão a ser proferido 

nos autos.

 Após, remetam-se os autos à instância superior para análise do recurso, 

caso interposto tempestivamente.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003932-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEILDE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

-ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL 

CARTA DE CITAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO 

Sorriso-MT, 12 de setembro de 2018. Senhor(a): ATIVOS SA CIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIRO Rua VIA SEP/NORTE, Nº 100, 

Q.504, BL. A, ED. ANA CARO, LINA, SALA 101 A 106, BAIRRO DISTRITO 

ASA NORTE, Brasília-DF, CEP: 70730-521 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) petição inicial, 

cuja cópia segue anexa como parte integrante desta carta, para 

comparecer, acompanhado de advogado(s) habilitado(s), à audiência de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o 12 de DEZEMBRO de 2018 ÀS 16:20 

HORAS, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oraL. 

NÚMERO DO PROCESSO: PROC. 1003932-46.20188.11.0040 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.440,98 ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial 

C í v e l - > P r o c e d i m e n t o  d e  C o n h e c i m e n t o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE 

RECLAMANTE: BENEILDE NUNES DA SILVA PARTE RECLAMADA: ATIVOS 

SA CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIRO ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Elite Capitanio Gestora Judiciária Sede do juizado e 

Informações: Rua Canoas Nº 641 - Bairro: Centro - Cidade: Sorriso-MT 

Cep:78890000 - Fone: 66-3545-8400.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003610-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SCHEVINSKI DENTI (ADVOGADO(A))

ROSECLER SCHEVINSKI DENTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003610-60.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ROSECLER SCHEVINSKI 

DENTI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

ação de nulidade c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência 

em caráter liminar, sob a arguição de que não incidiria ICMS sobre as 

tarifas de TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, deve ser registrado que a matéria controvertida neste 

feito é objeto de afetação junto ao STJ no EREsp 1163020/RS, REsp 

1692023/MT e 1699851/TO, nos quais foi determinada a suspensão de 

todas as ações que versassem sobre o tema afetado, exatamente o caso 

dos autos. Posto isso, nos termos da decisão exarada no EREsp 

1163020/RS, REsp 1692023/MT e 1699851/TO (TEMA 986), SUSPENDO o 

andamento do presente feito, até o julgamento da afetação pela Superior 

Instância. Noticiado o julgamento da afetação, digam as partes em cinco 

dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005269-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SANTA CECILIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JHONN EDER DANTAS DE ABREU (EXECUTADO)

EULER OLIVEIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: EULER OLIVEIRA 

RIBEIRO e outros (2) Número do Processo: 1005269-70.2018.8.11.0040 

Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que 

APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no 

prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente CADASTRADO e 

REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 

01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação acima, CITE-SE o 

executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 

829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ 

EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, 

e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM 

PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar 

a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 
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tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005308-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ELPIDIO HENDGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005308-67.2018.8.11.0040. AUTOR(A): ELPIDIO HENDGES RÉU: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005311-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005311-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDO CANDIDO DA 

SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela de suspensão das cobranças por 

telefone, vez que não demonstrado qualquer dano irreparável ou de difícil 

reparação. Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001704-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ROSA DA SILVA (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: 

1001704-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AIRTON ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante controverte 

fatura de recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades 

na aferição do consumo), no valor de R$1.434,62, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito. A requerida, por sua vez, pugna, 

preliminarmente, pela declaração da incompetência do juizado pela 

necessidade de produção de prova pericial, defendendo a regularidade do 

débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR 

de incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, já fora realizada perícia pelo 

IPEM-MT. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que assim seja, 

pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria 

dispor - de condições para demonstrar o fundamento das cobranças por 

si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto probatório constante 

nos autos, verifica-se que a reclamada se desincumbiu de seu ônus, visto 

que restou demonstrado nos autos a existência de irregularidade no 

medidor de energia da reclamante, o qual, após perícia pelo IPEM/MT, o 

mesmo restou reprovado, por não estar funcionando de acordo com o 

Regulamento Técnico Metrológico (Num. 14952491 – pag. 06), documento 

que não foram objeto de qualquer alegação/prova capaz de macular a sua 

idoneidade. Ademais, é de fácil percepção que após a correção da 

irregularidade houve aumento considerável do consumo de energia 

elétrica na unidade consumidora da reclamante, consoante histórico de 

consumo de Num. 14952491, circunstância que reforça sobremaneira a 

alegação acerca do desvio de energia elétrica. Vejamos o entendimento 

do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA SIGNIFICATIVA DO 

CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR – 

COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – CABIMENTO – 

CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – SENTENÇA MANTIDA 

–RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL 

nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de 

consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da 

receita. De forma que, constatada a intervenção indevida e o mau 

funcionamento do medidor de energia elétrica, demonstrado pelo aumento 

significativo do consumo após a substituição do aparelho, implicam na 

conclusão de que houve faturamento de energia em valor inferior ao 

efetivamente consumido, sendo cabível a sua revisão e a constituição de 

débito para a cobrança das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de 

Direito Privado. Ap 5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 

09/05/2018, DJE 08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA 

MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO 

COMPROVANDO A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

REGULARIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER 

VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

DIRETRIZES TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de 

Ocorrência e Inspeção apontou a irregularidade no medidor de energia que 
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estava com a entrada e saída de energia invertidas, confirmando a 

irregularidade da unidade consumidora. Não há que se falar em realização 

de perícia, tendo em vista que o TOI, como dito, demonstra de forma clara 

o desvio, SENDO ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido 

e provido para julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. 

RI nº.: 8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de 

Moraes, J. 26/05/2017, DJE 08/06/2017) Todas essas considerações 

impõem a improcedência dos pedidos iniciais. No mais, considerando que 

resta demonstrada a legalidade da cobrança, deve ser julgado procedente 

o pedido contraposto formulado pela parte reclamada. Posto isso, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, bem como julgo PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a 

reclamante à pagar à reclamada o valor de R$1.434,62, devidamente 

corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir do vencimento. 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: 1001793-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001793-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que não lhe pertence. 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, o 

reclamado não trouxe aos autos o contrato, a fim de demonstrar a real 

titularidade da UC discutida nos autos. Quanto aos danos morais, 

constata-se que o nome da autora 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. 12654770, 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 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, bem como julgar IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por dano moral. 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: 1003564-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERONICE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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 SENTENÇA Processo: 

1003564-71.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ERONICE DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em pugna pela condenação da 

reclamada em danos materiais e morais decorrentes do prejuízo sofrido 

por um curto-circuito na rede elétrica de sua residência, quando da 

instalação do novo relógio da UC pela reclamada. A reclamada apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente a incompetência do juizado 

especial, face a necessidade de perícia e, no mérito, aduz que não foram 

registradas oscilações no fornecimento do serviço na UC da autora na 

data dos fatos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Primeiramente, rejeito a 

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos 

autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos 

anexados aos autos. Ademais, em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, 

conforme art. 32, da Lei nº 9.099/95. Segundo consta na inicial, quando a 

instalação do novo relógio na UC da autora, houve um curto-circuito que 

ocasionou danos na geladeira, no valor de R$430,00. Referida alegação 

ficou demonstrada pelo laudo técnico juntado aos autos no Num. 9019415. 

A requerida, por sua vez, sustenta que na data informada não há registro 

de oscilações de energia elétrica. Contudo, não trouxe aos autos provas a 

dar guarida a sua alegação, isso porque a documentação que acompanha 

a contestação da ré é unilateral e não se presta para comprovar tal 

assertiva. 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. O artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor. 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 

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). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do 

ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos 

causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço. 

No que tange ao dano moral pleiteado, entendo que não está 

caracterizado no caso em questão. É consabido que o dano moral 

indenizável deve prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da 

personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante 

de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos 

transtornos do cotidiano não são ocorrências suficientes para a 

caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE 

ENERGIA – TELEVISOR DANIFICADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – 

DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público 

fornecedora de energia tem a responsabilidade objetiva de reparar o dano 

material causado a outrem por conta da interrupção. 2. Não havendo 

abalos e constrangimentos hábeis a extrapolar os meros aborrecimentos 

inerentes à vida em sociedade, não há que se falar em reparação por 

danos morais, considerando que, eventuais danos em equipamentos 

ocasionados por queda de energia, são passíveis apenas de indenização 

por danos patrimoniais. (Ap 97077/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no 

DJE 28/10/2016)” (TJMT. Primeira Câmara de Direito Privado, Ap 

169072/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, J. 19/09/2017, DJE 

25/09/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título 

de danos materiais o valor de R$430,00, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir da data do 

fato (Súmula 54 do STJ), bem como JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais. 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: 1001742-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))
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FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001742-13.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FLAVIO SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos etc. 

Trata-se de reclamação pugnando pela condenação da reclamada a 

indenização pelos danos morais sofridos, em razão da ausência de 

notificação prévia do apontamento de dívida, nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente ao contrato n. 1001202157820000. A reclamada 

apresentou contestação, sustentando a preliminar de inépcia da inicial, eis 

que o valor descrito no pedido inicial não confere com os apontamentos 

existentes em face do autor. No mérito, sustenta que houve a notificação 

do autor quando ao apontamento da dívida, em relação ao débito 

IPANEMA, no valor de R$500,70. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pelo reclamado, eis que o erro 

na indicação do valor da dívida na inicial se trata de mero erro formal, eis 

que pelo número do contrato indicado na inicial é possível vislumbrar sobre 

qual dívida o autor está se insurgindo (contrato n. 1001202157820000 – 

Banco IBI S/A Banco Múltiplo). No mérito, aduz a parte reclamada que a 

parte autora foi notificada da dívida em relação ao débito IPANEMA, no 

valor de R$500,70. Ocorre que, a dívida discutida nos autos é referente ao 

do contrato n. 1001202157820000 – Banco IBI S/A Banco Múltiplo. Quanto 

à referida dívida, não comprovou a parte reclamada que notificou a parte 

reclamante do apontamento nos órgãos de restrição ao crédito, ônus que 

lhe incumbia, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Assim, quanto aos danos 

morais, constata-se que o nome da autora foi negativado sem prévia 

comunicação, consoante fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o 

entendimento do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – EFEITOS DA REVELIA MANTIDOS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS 

DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – DESCONHECIMENTO DO 

DEVEDOR QUANTO AO DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO 

DÉBITO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – DANO MORAL 

CARACTERIZADO – DANO MORAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – 

INVIABILIDADE – OBEDIÊNCIA A PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE 

CUMPRIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. 

Ausentes provas da notificação da cessão de crédito assim como da 

origem da dívida e da relação jurídica, é indevida a inscrição do nome do 

devedor nos cadastrados de restrição de crédito. Não havendo a 

notificação prévia, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito 

caracteriza ato ilícito, gerando o dever de indenizar. Demonstrado o ato 

ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, nasce a obrigação de indenizar, independentemente 

da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, 

bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. (geifei) (...). 

(REsp 1423942/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)”. (TJMT. Primeira Câmara de 

Direito Privado, Ap 117306/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, J. 12/12/2017, DJE 15/12/2017)”. 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$3.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso, sobretudo porque existente anotações 

posteriores nos órgãos de restrição de crédito. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante, a título de danos morais, no 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). 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: 1005286-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

CICERO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005286-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CICERO BARROS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Em que pese a parte 

reclamante tenha atribuído o valor da causa em R$28.624,00, fato é que o 

conteúdo econômico de cada uma das pretensões (art. 292, VI, do NCPC), 

extrapola a competência deste Juizado Especial (art. 3º, I, da Lei n. 

9.099/95), porquanto as pretensões consistem na repetição do indébito 

(R$13.625,08 x2: R$27250,16); condenação de indenização por dano 

moral em R$15.000,00, que totalizam R$42.250,16. Por se tratar de matéria 

de ordem pública, reconheço a incompetência do Juizado Especial para o 

julgamento do feito (art. 64, §1º, NCPC). Importante registrar que, inclusive 

na ação declaratória, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo 

econômico da demanda. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - VALOR 

ACIMA DO LIMITE DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA 

DE OFÍCIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O Juizado Especial é incompetente para 

apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, 

portanto o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do 

artigo 292, inciso II, do CPC, o qual dispõe que, o valor da causa deve 

corresponder ao valor do ato. (grifos nossos) 2- Sentença reformada por 

fundamento diverso. Processo extinto de ofício.3- Recurso conhecido e 

parcialmente provido”. (TJMT. Turma Recursal Única, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, J. 03/04/2018, DJE 04/04/2018) Ante o exposto, REJEITO A 

INICIAL, pois reconheço a incompetência do juízo em razão do valor da 

causa e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. 

Proceda-se com o cancelamento da audiência designada nos autos. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005256-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA (ADVOGADO(A))

ERICLIS ABNER DA SILVA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005256-71.2018.8.11.0040. INTERESSADO: ERICLIS ABNER DA SILVA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de ação de 

repetição de débito c/c pedido de liminar, pugnando, liminarmente, pelo 

desbloqueio do portal do aluno, e, no mérito, pela restituição de valores 

oriundos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – 

FIES, os quais foram repassados a maior à reclamada UNIC. É o relatório. 

Decido. Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste 

juízo, pois, havendo interesse de ente público federal (FIES), nos termos 

do art. 4º da Lei n. 10.260/2011, é competência da Justiça Federal o 

julgamento da demanda. Nesse sentido: “RECURSOS INOMINADOS. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. 
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PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO 

UNIVERSITÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DA 

PARTE PROMOVENTE PREJUDICADO. É certo que quando há interesse de 

ente público federal na demanda, necessário se faz reconhecer a 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais Estaduais. O recurso 

interporto pela parte autora está interligado ao mérito, de modo que a 

extinção da ação prejudica sua análise. Recurso da parte Promovida 

Provido e Recurso da Parte Promovente não conhecido”. (TJMT. Turma 

Recursal Única, EDSON DIAS REIS, J. 24/05/2018, DJE 05/06/2018) Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004242-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIRIO HOLDEFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004242-86.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MECANICA DIESEL PARANA 

LTDA - EPP EXECUTADO: ADELIRIO HOLDEFER Vistos etc. Compulsando 

os autos se constata que o exequente, devidamente intimado para dar 

andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que o 

executado não foi localizado para citação no endereço indicado nos 

autos. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PET SHOP E VETERINARIA SCARIOT LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8011231-57.2015.8.11.0040 Reclamante: PET SHOP E VETERINARIA 

SCARIOT LTDA - ME Reclamado: RONILSON ALVES DO NASCIMENTO 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004749-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA (ADVOGADO(A))

WAUVERNAGUES BARCELOS RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004749-47.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WAUVERNAGUES 

BARCELOS RODRIGUES FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004586-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR NUNES MONTEIRO (AUTOR(A))

GUILHERME CALVO CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004586-67.2017.8.11.0040. AUTOR(A): ADAIR NUNES MONTEIRO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c anulatória de ato jurídico em que a parte 

reclamante sustenta que foi protestada por dívidas de IPVA’s de veículos 

que já se encontram albergados pela isenção tributária, prevista na Lei 

Estadual n. 10.525/17, art. 07, IX. A reclamada apresentou contestação, 

aduzindo que a lei não pode retroagir para alcançar fatos geradores 

anteriores à isenção. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Cumpre observar que 

o presente feito prescinde de dilação probatória, haja vista que embora 

contenha matéria de fato e de direito, está suficientemente instruído para 

receber o julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. 

Compulsando a CDA juntada no feito no Num. 9713383, constata-se que 

os fatos geradores que deram origem ao crédito tributário são de 01/2012 

a 01/2016. A Lei n. 10.525/2017 que acrescentou o inciso IX ao art. 7º, da 

Lei n. 7.301/2000, entrou em vigor em 27/03/2017, ou seja, posteriormente 

aos fatos geradores discutidos nos autos. O artigo 106 do CTN, assim 

dispõe: “Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer 

caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de 

penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato 

não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) 

quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou 

omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em 

falta de pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos 

severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”. In casu, 

discute-se a cobrança de tributo (IPVA de fatos geradores de 01/2012 a 

01/2016), não estando diante de penalidade e/ou infração, bem como de lei 

interpretativa, exceções da irretroatividade tributária. Ademais, o artigo 

144 do CTN dispõe que “o lançamento reporta-se à data da ocorrência do 

fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 

posteriormente modificada ou revogada”. Assim, tendo os fatos geradores 

dos tributos ocorridos anteriormente à vigência da Lei Estadual n. 

10.525/17, art. 07, IX, não há que se falar em isenção do pagamento dos 

mesmos, nos termos da fundamentação acima. Posto isso, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001479-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON (ADVOGADO(A))

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001479-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES LTDA Vistos etc. 

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c danos morais em que a 

parte reclamante sustenta que foi mantida, indevidamente, pela reclamada, 
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nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida já paga. A reclamada 

apresentou contestação, juntando aos autos as notas fiscais inadimplidas 

pelo reclamante. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Cumpre observar que o 

presente feito prescinde de dilação probatória, haja vista que embora 

contenha matéria de fato e de direito, está suficientemente instruído para 

receber o julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. A parte 

autora aduz que foi mantida, indevidamente, nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida já paga em 24/07/2017, porém, compulsando os autos, 

constato que não há quaisquer comprovantes de pagamento da dívida em 

questão. É incumbência do autor provar o fato constitutivo de seu direito 

(art. 373, I, NCPC), qual seja, de que realizou o pagamento da dívida junto à 

reclamada. Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação 

é indevida, fato é que não trouxe aos autos prova de suas alegações. Em 

contrapartida, a parte reclamada juntou aos autos as notas fiscais 

comprovando o débito em questão (Nums. 14606750, 14606764, 

14606770), e, considerando que resta demonstrada a legalidade da 

cobrança, deve ser julgado procedente o pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como julgo PROCEDENTE 

o pedido contraposto, condenando a reclamante a pagar à reclamada o 

valor de R$1.227,76, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais 

a partir do vencimento. 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: 1001639-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULLY CAMPOS FONSECA (REQUERENTE)

MAYKON ANTONIO DE REZENDE (ADVOGADO(A))

DAVID MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001639-06.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DAVID MOREIRA DOS 

SANTOS, JULLY CAMPOS FONSECA REQUERIDO: COMPANHIA THERMAS 

DO RIO QUENTE Vistos etc. Trata-se de reclamação em que se busca a 

rescisão contratual unilateral, por parte dos autores, ao argumento de que 

estes, consumidores, estariam passando por dificuldades financeiras e 

sem condição de adimplir ao contrato, pleiteando, ainda, a restituição dos 

valores pagos, junto ao contrato sob o n. 275-10. É o sucinto relatório, até 

porque dispensado nos termos do artigo 38, da Lei n.º 9099/95. Decido. 

Preliminarmente, rejeito o pedido contraposto formulado na peça defensiva 

(item "b" de Num. 14649099 - Pág. 21), eis que é vedado o 

estabelecimento de sentença ilíquida no rito dos Juizados Especiais, nos 

termos do artigo 38, § único, da lei 9099/95. No mérito, deve ser destacado 

que, sobretudo sob a égide da legislação consumerista (art. 51, inc. II, da 

lei 8.078/90), é plenamente possível a rescisão unilateral do contrato com 

a devolução das quantias pagas, resguardada, contudo, a cláusula penal 

objetivamente pactuada, como forma de minorar eventuais prejuízos da 

reclamada. In casu, a rescisão unilateral é, inclusive, permitida 

contratualmente (cláusula 10.1), desde que incida, além das hipóteses não 

delimitadas pela requerida (concernente à cláusula 10.1.1 - Num. 

14649136 - Pág. 11, eis que, neste ponto, formulou pedido contraposto 

genérico, inadmitido), multa de 20% - cláusula 1.1 - Num. 14649136 - Pág. 

12. Sendo assim, do valor reconhecidamente pago pelos requerentes ao 

requerido (R$ 1.919,30 - Num. 14649099 - Pág. 1), deve-se descontar 

20%, como multa contratual estabelecida e não impugnada pela parte ex 

adversa. Por fim, quanto ao s danos morais requeridos na inicial, tratou-se 

de desacordo comercial, com divergência de interpretação de cláusulas 

contratuais/disposições legais, não incidindo, na hipótese, qualquer 

situação de dano moral indenizável. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, para RECONHECER A RESCISÃO UNILATERAL 

DO CONTRATO, por INICIATIVA DOS AUTORES; bem como para 

CONDENAR A RECLAMADA A PAGAR, AOS RECLAMANTES, A TÍTULO 

DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, O MONTANTE DE R$ R$ 

1.919,30 - Num. 14649099 - Pág. 1), DESCONTANDO-SE, porém, O 

PERCENTUAL DE 20%, como MULTA CONTRATUAL, devidamente 

atualizado pelo INPC, desde o ajuizamento da ação; restando 

IMPROCEDENTE a indenização por DANOS MORAIS. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO ALBINO BORDIGNON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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 SENTENÇA Processo: 

1000490-72.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ERNESTO ALBINO 

BORDIGNON REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação sob a alegação de que 

houve a suspensão da energia elétrica na propriedade rural do 

reclamante, a qual foi reestabelecida somente após seis dias, motivo pelo 

qual requer a condenação da reclamada em danos morais e danos 

materiais. A reclamada em sede de contestação indicou que a suspensão 

se deu por problemas técnicos e que os reparos foram feitos 

imediatamente, tendo o imóvel permanecido sem energia somente no 

período das 16h46min do dia 22/12/2017 até às 01h38min do dia 

23/12/2017. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, em que pese a 

parte reclamada tenha controvertido o tempo despendido para 

regularização, fato é que as testemunhas inquiridas em Juízo confirmaram 

que o autor permaneceu por seis dias sem energia em sua propriedade 

rural, tendo, inclusive, sofrido prejuízos com a perda de carnes que 

estavam no refrigerador/freezer. Da mesma forma, deixou, a parte 

reclamada, de apresentar justificativa plausível para o fato de restabelecer 

a energia elétrica somente após seis dias da interrupção. Sendo assim, 

resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela reclamada, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados. O reclamante alega 

que sofreu danos morais, visto que seu imóvel se trata de propriedade 

rural, a qual ficou desguarnecida de energia elétrica por seis dias, 

circunstância que prejudicou o fornecimento de água (advinda de poço 

artesiano), inclusive, para os animais de sua chácara, aliado a perda dos 

alimentos perecíveis (carne para consumo) pela ausência do resfriamento. 

Tecidas tais considerações e considerando a essencialidade dos serviços 

prestados pela reclamada, resta configurado o dano moral. Sobre o tema, 

vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA - PAGAMENTO EM DIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica 

aliada a inexistência de débito pendente junto a recorrente e falta de 

notificação prévia, gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, 

por se tratar de um bem de caráter essencial. 2- Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

4- Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando 

de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os 

juros de mora fluem a partir da citação. 5- Recurso conhecido e improvido. 

(TJMT - Turma Recursal Única. RI 1000008-79.2016.8.11.0013. Rel. 

Valdeci Moraes Siqueira, J. 23/02/2018, DJE 27/02/2018). Já no que tange 

ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste 
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modo, considerando que se trata de unidade consumidora instalada em 

propriedade rural; considerando o tempo que o consumidor ficou sem 

energia elétrica (seis dias); 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. Quanto 

ao dano material, embora a parte reclamada tenha alegado ter sofrido 

dano no importe de R$1580,00, não trouxe qualquer prova de suas 

alegações, sendo, portanto, incabível o ressarcimento de tais valores. 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos 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 da citação, bem como julgar 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano material. 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: 1001154-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIDE DE SOUZA BARBOSA NEIVA DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001154-06.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELINEIDE DE SOUZA 

BARBOSA NEIVA DE AQUINO REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. 

Vistos etc. Trata-se de reclamação controvertendo as faturas de água 

com vencimentos em 30/08/2016, 05/09/2016 e 11/09/2016, sob a 

arguição de que seriam abusivas, eis que não refletem o real consumo da 

residência da reclamante, pugnando pela inexigibilidade de tais débitos 

com a readequação dos valores, bem como controvertendo a inclusão de 

multa por irregularidade, com vencimento em 05/2017, sob a arguição de 

que não sabe qual a causa do suposto dano no hidrômetro. A reclamada, 

em sede de contestação, arguiu preliminarmente, a incompetência do juízo 

pela necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defendeu a 

regularidade das faturas. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na prestação 

de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder 

de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, acrescendo que 

houve, in casu, inversão do ônus da prova, em consonância com a 

previsão do art. 6º, VIII, do CDC, tendo a reclamada se desincumbido 

satisfatoriamente de seu ônus. Isso porque, da análise do arcabouço 

probatório constante nos autos, constata-se que os débitos discutidos 

consistem em débitos de multa por constatação de violação no hidrômetro 

da reclamante (fatura correspondente a maio/2017), qual seja: ligação 

cortada e violada no cavalete (Num. 12136124), documento que não fora 

objeto de qualquer alegação/prova capaz de macular a sua idoneidade, 

bem como de faturas abusivas. A irregularidade encontrada só pode 

ocorrer por ação humana, sendo desnecessária a demonstração, pela 

concessionária, da responsabilidade da reclamante. Quanto às faturas 

com vencimentos em 30/08/2016, 05/09/2016 e 11/09/2016, pela simples 

leitura do consumo registrado na UC, contato que o consumo no imóvel é 

variável, não há como se ter uma média, pois há meses em que o consumo 

é elevado, bem como em outros meses não (Num. 12136124). Ademais, 

nos meses questionados, conforme se vê pelas faturas anexas na inicial, 

houve a leitura por hidrômetro, pois constam como “LIDOS”. Assim, 

entendo que os valores das faturas questionadas são devidos, uma vez 

que restou comprovado que o medidor registrou leitura - o real consumo 

da Reclamante. De outro modo, houve a juntada, pela própria autora, da 

vistoria realizada na residência, não constatando nenhum erro no medidor 

(Num. 12136124 – pag. 06). Tecidas tais considerações, a improcedência 

dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003616-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MICHAEL DA SILVA (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (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. 

1003616-33.2018.8.11.0040 Reclamante: WESLEY MICHAEL DA SILVA 

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: 1001869-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA ALMEIDA TELES (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

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. 

1001869-48.2018.8.11.0040 Reclamante: LEANDRO FERREIRA ALMEIDA 

TELES Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002117-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY WILLIAN DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LETICIA DE OLIVEIRA E SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002117-14.2018.8.11.0040 Reclamante: JERRY WILLIAN DE SOUZA 

SANTOS Reclamado: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 152 de 656



arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LETICIA DE OLIVEIRA E SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002181-24.2018.8.11.0040 Reclamante: FERNANDA TEODORO DA 

SILVA Reclamado: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP 

Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Consigne-se que o pedido de desistência, para 

ter o condão de dispensar o pagamento de custas, deve anteceder a 

solenidade da audiência. Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já 

com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o 

art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDA TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LETICIA DE OLIVEIRA E SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002184-76.2018.8.11.0040 Reclamante: FERNANDA TEODORO DA 

SILVA Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Consigne-se que o pedido de desistência, para ter o condão de dispensar 

o pagamento de custas, deve anteceder a solenidade da audiência. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002186-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LETICIA DE OLIVEIRA E SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002186-46.2018.8.11.0040 Reclamante: FERNANDA TEODORO DA 

SILVA Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Consigne-se que o pedido de desistência, para ter o condão de dispensar 

o pagamento de custas, deve anteceder a solenidade da audiência. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001760-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS TIGRE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001760-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA DOS SANTOS 

SOUSA REQUERIDO: LAIS TIGRE PEREIRA Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que a reclamante pugna pela condenação da reclamada 

em danos morais, em razão de ter sido vítima de ofensa racista, de 

preconceito, de intolerância e de comentários pejorativos pela reclamada. 

A 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 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. 

Sendo reconhecidos como verdadeiros os fatos, impera-se analisar se as 

condutas praticadas pela requerida geram danos morais. Conforme se vê 

da inicial, a requerida ofendeu a autora, com palavras preconceituosas e 

racistas, além de ter arremessado um copo d’água no rosto da autora. Na 

hipótese, a autora sofreu lesão em seu direito de personalidade (honra), 

causando inúmeros transtornos, merecendo, por isso, o recebimento de 

indenização. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO NA 

PORTA DO SHOPPING CENTER – AGRESSÕES VERBAIS PROFERIDAS 

PELO REQUERIDO – CONFISSÃO JUDICIAL – INJÚRIA – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - 

DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E 

SUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Conforme prevê o art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; assim, a teoria subjetiva 

da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, 

comporta quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano e; 

d) nexo causal. De tal modo, para que surja a obrigação de indenizar 

(responsabilidade subjetiva), devem restar configurados todos os 

elementos acima expostos.2. Existe confissão quando a parte admite a 

verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário, 

podendo ser utilizada como meio de prova. Inteligência do art. 389, do 

Código de Processo Civil.3. As agressões verbais que configuram injúria e 

lesionam o direito a personalidade da vítima dão ensejo à indenização por 

danos morais, ultrapassando o mero aborrecimento. (TJMT. Quarta câmara 

de direito privado. Ap 29366/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

J.12/04/2017, DJE 19/04/2017) 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$10.000,00, 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 CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de 

danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez 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). 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: 1002174-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ULDA SOUSA SANTOS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002174-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ULDA SOUSA SANTOS 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos etc. Tratando-se de 

ação ordinária de revisão contratual em face da Caixa Econômica Federal, 

não possui este juízo competência para analisar o presente feito, 

conforme previsão do art. 109, I, da CF. Assim sendo, forçoso reconhecer 

a incompetência deste juízo para o julgamento, consoante segura 

orientação jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. JUIZ ESTADUAL NÃO INVESTIDO DE JURISDIÇÃO FEDERAL. 

CONTRATO RELATIVO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE 

DE ENSINO SUPERIOR (FIES). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, INCISO I, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA DOS 

AUTOS À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MURIAÉ (MG). 1. Nos termos do art. 

109, inciso I, da Constituição Federal, a Justiça Federal é competente para 

processar e julgar as causas em que haja interesse de empresa pública 

federal. 2. É nula a sentença proferida por Juiz Estadual, não investido de 

jurisdição federal, se, como na hipótese, figura no polo passivo da 

demanda uma empresa pública federal. 3. Apelação provida. 4. Remessa 

dos autos à Subseção Judiciária de Muriaé (MG). (Apelação Cível nº 

0031254-54.2012.4.01.9199/MG, 6ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Daniel 

Paes Ribeiro. j. 14.09.2015, unânime, e-DJF1 25.09.2015). PROCESSO 

CIVIL. SFH. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SALDO DEVEDOR. EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. ANULAÇÃO. SENTENÇA. PRINCÍPIO DA 

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1 - A matéria versada nos autos 

diz respeito à quitação do saldo devedor proveniente de contrato de mútuo 

firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e a declaração de 

nulidade da execução extrajudicial promovida pela ré com amparo no 

Decreto-Lei nº 70/66. 2 - A Caixa Econômica Federal é parte legítima para 

figurar no polo passivo do feito, haja vista se tratar de contrato com 

cobertura do FCVS. 3 - Compete à Justiça Federal julgar ações propostas 

em desfavor da Caixa Econômica Federal, sucessora legal do Banco 

Nacional de Habitação, nas ocasiões em que se discute a respeito de 

contratos de mútuo originários do SFH, haja vista as disposições do art. 

109, I, do Constituição Federal de 1988. 4 - Nulidade da sentença proferida 

pelo juiz de direito em razão de incompetência absoluta, por não se tratar o 

caso da hipótese de delegação prevista no § 4º do art. 109 da CF. 5 - 

Adoção da solução mais justa para o caso de acordo com o princípio 

constitucional da duração razoável do processo. 6 - Sentença anulada de 

ofício. Remessa à Justiça Estadual de primeiro grau para baixa, com 

posterior envio à Justiça Federal de primeira instância. (Apelação Cível nº 

001.0945-90.2006.4.03.9999, 5ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Maurício 

Kato. j. 23.03.2015, unânime, DE 31.03.2015). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, 

da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002204-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

LETICIA DE OLIVEIRA E SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002204-67.2018.8.11.0040 Reclamante: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA 

Reclamado: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos 

etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Consigne-se que o pedido de desistência, para ter o 

condão de dispensar o pagamento de custas, deve anteceder a 

solenidade da audiência. Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já 

com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o 

art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LETICIA DE OLIVEIRA E SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002205-52.2018.8.11.0040 Reclamante: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Consigne-se 

que o pedido de desistência, para ter o condão de dispensar o pagamento 

de custas, deve anteceder a solenidade da audiência. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. 

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de 

inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 187622 Nr: 2691-54.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 Processo nº. 2691-54.2018.811.0040.

Código nº. 187622.

Inquérito Policial.

Vistos etc.

Trata-se de procedimento que visa apurar a prática do crime tipificado no 

artigo 33, caput da Lei 11.343/06, em face de Tiago da Silva.

Apesentada a defesa 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 10 de outubro de 

2018, às 17h00m.

 Defiro os pedidos de fl. 67.

Proceda-se à intimação e/ou requisição do denunciado, e seu advogado.

Intime-se as testemunhas de fl. 49 fl. 68. Expeça-se carta precatória para 

oitiva das testemunhas que não residem nesta Comarca, se for o caso. 

Requisitam-se os PMs.

Cientifique o MP.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 18 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro
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 Cod. Proc.: 94598 Nr: 6349-96.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO PAULO FEUSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Ribeiro de Souza - 

OAB:37.779, VALCIRIO REZIN DA SILVA JUNIOR - OAB:28.390 - SC, 

VITOR CONSTANTINO DE ANDRADE - OAB:37.719-SC

 Processo nº. 6349-96.2012.811.0018.

Código nº. 94598.

Vistos, etc.

 Uma vez que as preliminares aventadas pela Defesa nas fls. 136/140 se 

confundem com o mérito e uma vez que não se fazem presentes nenhuma 

das situações elencadas no artigo 397 do CPP, designo audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 24 de outubro de 2018, às15h00min.

 Depreque-se o interrogatório do acusado e a intimação da presente 

audiência.

 Intimem-se o/ou requisitem-se as testemunhas arroladas nas fls. 7, 

expedindo Carta Precatória para oitiva das que não residem nesta 

Comarca, se for o caso.

 Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

 Às providências, cumpra-se.

 Sorriso - MT, em 19 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 110570 Nr: 2766-35.2014.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICO BELAMIR JUVENACI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. JOÃO CARNEIRO BARROS NETO, 

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.: 104180 Nr: 7236-46.2013.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. DANILO MILITÃO DE FREITAS, 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.: 58988 Nr: 2287-81.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 INTIMAR O ILUSTRE ADVOGADO DR. JOSE CARLOS PEREIRA, PARA 

QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, APRESENTE SUAS ALEGAÇÕES 

FINAIS NOS PRESENTES AUTOS EM FACE DO ACUSADO WANDERSON 

SANTOS MARÇAL SALES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 87435 Nr: 6938-25.2011.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO AGUIAR MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES, PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES 

AUTOS ACERCA DO CÁLCULO DA PENA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 119796 Nr: 10132-28.2014.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PERES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Vistos etc.

Considerando o cálculo de pena às fls.255, verifica-se que o reeducando 

atingiu a data prevista para progressão no dia 09 de setembro de 2018.

Dessa forma, considerando que o reeducando possui conduta carcerária 

de comportamento “BOM”, fls. 264, determino a progressão ao regime 

semiaberto, em favor do reeducando JOSE PERES RODRIGUES.

Designo audiência admonitória para o dia 17 de setembro de 2018, às 13 

horas e 15 minutos.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Intime-se o reeducando acerca da audiência admonitória designada, no ato 

de sua soltura.

 Consigno que o período compreendido entre a data da soltura até a 

realização da audiência admonitória, não será computado como 

cumprimento da pena.

 Ciência ao MPE.

Intime-se o i. advogado de Defesa.

Defiro o pedido da Defesa de fls. 256/257, dado início o cumprimento da 

reprimenda no regime semiaberto atualize-se o cálculo de pena conforme 

requerido.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 179816 Nr: 9014-12.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BRIXNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR RIBAS DE CAMPOS - 

OAB:18914

 Vistos etc.

Considerando o teor o teor do Oficio nº 127/2018- MP/1ªPJCRIM em anexo, 

redesigno audiência de fls.75 para o dia 29 de outubro de 2018, às 15:00 

horas.

Intimem-se as testemunhas, bem com o acusado.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 146679 Nr: 2321-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO, DR. KLEBER GIOVELLI, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APRESENTE AS 

CONTRARRAZÕES DO RECURSO D EAPELAÇÃO INTERPOSTO PELA 

ACUSAÇÃO.

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 174121 Nr: 5707-50.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVALDO PEREIRA DE SOUZA, PAULO 

CESAR DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502/O

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Homologo desistencia testemunhal.

4- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

5- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

6- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 10:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 187208 Nr: 2429-07.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WENDER PEIXOTO DOS SANTOS, 

MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, RODRIGO FELIPE DA SILVA PINHEIRO, 

RODRIGO FELIPE DA SILVA PINHEIRO, FLAVIO HENRIQUE ROSA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Certifico e dou fé, quanto a TEMPESTIVIDADE do recurso de apelação 

ofertado pelo MP às fls.550/571. Assim, IMPULSIONO o presente para 

apresentação das contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 122085 Nr: 634-68.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Para a oitiva da testemunha de acusação faltante e interrogatório do réu 

designo o dia 06/11/2018 às 08:30 horas.

3- Defiro pedido da DEFESA, para tanto abro o prazo de 10 (dez) dias 

para a apresenteção de endereço atualizado das testemunhas de defesa.

4- Com a apresenteção de endereços expeça precatória para a oitiva das 

testemunhas de defesa.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 08:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ___________________________________

Promotor(a) de Justiça: ___________________________________

Advogado(a): ___________________________________

Advogado(a): _________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 94527 Nr: 6274-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7.055-B

 Processo: 6274-57.2012.811.0040 (código 94527)

VISTOS/KP

Uma vez que o réu saiu devidamente intimado da redesignação da 

audiência conforme termo de fls. 175/176, é desnecessária nova 

intimação do mesmo de modo que indefiro pedido do MPE de fls. 186/188.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 31 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137545 Nr: 9402-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA FELIX DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Face ausencia do acusado na oralidade por videoconferencia, fxo 

prazo de 03 (três) dias para a DEFESA justificar e comprovar o 

impedimento do comparecimento do acusado.

3- Tão logo encerrado tal prazo, certifique e à conclusão, inclusive para 

TESTE do endereço Hangouts de fls 319.

4- No mesmo prazo, manifeste o MPE sobre os pleitos acima da Assistente 

da Acusação e, então, à conclusão para analise.

5- Sobre a decisão de fls 242/244, para os comandos ainda não 

cumpridos, fixo prazo de 03 (três) dias para sua observação, inclusive 

para as instituições (DELPOL, etc) e pessoas intimadas a tal, pena de 

responsabilidade administrativa e criminal.

6- Especificamente sobre as missivas devolvidas SEM MIDIAS, determino 

que a i. gestora judicial mantenha contato diário com os i. juizos 

deprecados até o efetivo envio das midias, que se dará em qualquer 

plataforma idonea, inclusive VIRTUAL.

7- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 09:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a )  a s s i s t e n t e  d e  a c u s a ç ã o : 

___________________________________

Advogado(a): ___________________________________
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Advogado(a): ___________________________________

Advogado(a): ___________________________________

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 165845 Nr: 4807-27.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOEIRA DA SILVA, LENI LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTANA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 137, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para, no prazo de quinze dias, informar 

se pretende, ainda, a oitiva da testemunha CB PM Max Carlos de A. 

Almeida. Caso desista da referida oitiva, deverá, no mesmo prazo, 

apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267382 Nr: 30183-10.2017.811.0055

 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: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILARIO ANTONIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184259 Nr: 2170-69.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM DE CAMPOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GOMES DE CAMPOS 

- OAB:22088/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar o advogado da parte requerida dos termos da decisão de fls. 

69/69-verso, a seguir transcrita, para manifestação, no prazo de quinze 

dias. DECISÃO: "Vistos. O acordo de fls. 67/68 fora assinado pelo digno 

advogado da parte autora, com poderes para transigir às fls. 09/09-verso, 

e pelo demandado. No entanto, a assinatura do digno advogado da parte 

autora e do demandado é mera cópia reprográfica. Sobre tal situação, já 

se decidiu que: (...) Posto isso, INTIMEM-SE as partes subscritoras da 

avença para que, no prazo de 15 dias, apresentem o acordo original, onde 

conste a chancela original do digno advogado da parte autora e do 

demandado. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224171 Nr: 13473-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALVA BRASSO ROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280194 Nr: 9120-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA 

CONSÓRCIOS LTDA., em face de MARCIA CRISTINA COSTA DOS 

SANTOS, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 36). 

Ainda, requer a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

Não há qualquer ordem judicial de restrição de crédito e de veículo nos 

autos. Por isso, INDEFIRO o pedido correlato.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138264 Nr: 8659-64.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINO CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES BETTIO LEINDECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAHATMA GARCIA JOAQUIM - 

OAB:17.726 MT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CELESTINO CRISPIM ingressou com a presente demanda em face de 

MARINES BETTIO LEINDECKER, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 156/158).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 156/158, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 156/158, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 
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feito até o integral cumprimento do acordo.

Como acordado, EXPEÇA-SE o necessário a fim de realizar eventuais 

baixas e/ou levantamentos de restrições realizadas por este Juízo.

CUSTAS nos termos da sentença prolatada nos autos.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (25/11/2018 - fl. 

157), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288317 Nr: 15769-70.2018.811.0055

 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: IZAUTINA DOS REIS CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

 Vale ressaltar que o endereço eletrônico do demandado Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A, indicado na exordial, trata-se na verdade de 

sítio eletrônico.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150129 Nr: 10144-65.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA, JUNIA 

VARGAS COLLA

 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:

 Certifico e dou fé que diante da petição de fl. 161, foi promovida a 

emissão da guia para pagamento da diligência da Oficial de Justiça e 

encaminhada para o e-mail descrito na referida petição, conforme 

documentos de fls. 162/163. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de cientificar os advogados da parte autora dos termos da 

presente certidão, para que promovam a juntada da guia de fl. 162 

devidamente recolhida, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263136 Nr: 27054-94.2017.811.0055

 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: LERIVAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS A. DUARTE CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

LERIVAN ALVES BARBOSA ingressou com a presente demanda em face 

de CARLOS A. DUARTE CORDEIRO, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

43/44).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 43/44, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 43/44, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

advogados.

Sem custas, na forma do § 3º do art. 90 do CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282046 Nr: 10669-37.2018.811.0055

 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: JEREMIAS ESTEFANUTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 57/78 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221459 Nr: 11250-23.2016.811.0055

 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: JUSCELIA APARECIDA ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191185 Nr: 7656-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 25346 Nr: 1400-62.2004.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCO DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:3350/MS, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15562 Nr: 1630-12.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B, 

TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 183648 Nr: 1710-82.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA, JAIR CARLOS CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAULO BORGES E CIA LTDA, GILMAR 

PAULO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225058 Nr: 14317-93.2016.811.0055

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JUSÉLIA ALVES VIEIRA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 17372 Nr: 3955-57.2001.811.0055

 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): GERALDO DEMETRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118896 Nr: 8868-04.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GILMAR WINTER, SILONI DORNELES 

BATISTA, MARIA CLEONICE DE OLIVEIRA, EDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ESCOLTA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLIMA SIMONE KATZ - 

OAB:166.501/SP, GLAUCE BITOLO MARINS - OAB:188041/SP

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 18032 Nr: 378-37.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elodia Maria F. Sanches - 

OAB:142711, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 
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dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 5011-18.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 1111, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar a advogada da parte autora para manifestar, no prazo de quinze 

dias, acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às fls. 

1112/1115, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246629 Nr: 14092-39.2017.811.0055

 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: ARNALDO ROBERTO BICHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI SOLUÇÕES FINANCEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT, 

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060-SP

 Vistos.

ARNALDO ROBERTO BICHOFF ingressou com a presente demanda em 

face de OMNI SOLUÇÕES FINANCEIRAS, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

129/130).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 129/130, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 129/130, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Conforme expressamente acordado, EXPEÇA-SE alvará dos valores 

depositados nos autos, observando a conta bancária indicada à fl. 129.

Custas e honorários conforme acordado.

P.I.C.

Após o transito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 207293 Nr: 20841-43.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE FONTANA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/RJ 86235

 Vistos.

 Como determinado às fls. 273/274-verso, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 05 dias, manifestarem sobre as informações apresentadas pela 

empresa responsável pela realização da perícia acerca da comprovação 

da especialização dos profissionais responsáveis pelo laudo pericial (fls. 

310/310-verso).

Se não houver insurgência quanto às qualificações dos profissionais, 

EXPEÇA-SE alvará do valor referente a 50% dos honorários periciais 

depositados à fl. 290, observando a conta bancária indicada pelo perito à 

fl. 312.

O restante será liberado após a conclusão da prova pericial.

 No mais, se também não houver insurgência, PROSSIGA-SE no 

cumprimento da decisão de fls. 234/235.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164239 Nr: 1963-07.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS MASSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S.A, USINAS ITAMARATI 

S/A, Gilberto de Vasconcelos, OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER, 

VALDIR PAULO RIBEIRO-ME, E. CIRINA DE ALMEIDA FELIPE-ME, SIGMA 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, HAIRES RIBEIRO DA SILVA, 

DISTARCTICA- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-EPP, LONGEN & 

LONGEN LTDA-ME, THOLKEN & TOLKEN LTDA-ME, TECIDOS VILAS BOAS 

LTDA, J. MARIA ROLIM, INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO PRAIA 

MAR LTDA, ELIAS PEREIRA DA SILVA, PERINI E CIA LTDA ME, RIO NOVO 

EMBALAGENS LTDA-EPP, DIVINA MARQUES, GAS 1001 LTDA-ME, 

RINALDO LUIZ DO CAMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166/MT, FABIO 

FERREIRA SILVA - OAB:13280, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:37.071-PR, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JOAO DE 

FREITAS NOVAIS II - OAB:12052, JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:10070/MT, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, KLEITON 

ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A 

OAB/MT, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:9502/MT, MARCELO 

BARROSO VIARO - OAB:13.290, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES 

- OAB:OAB/MT 16.155, NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - 

OAB:OAB/MT 8.505-A, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133, PATRÍCIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:OAB/MT 12.507, RICARDO MALACHIAS CICONELO - OAB:130.857 

- SP, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Vistos.

A partir do ato judicial de fls. 1086/1089-verso, é possível verificar que a 

Distarctica - Distribuidora de Bebidas Ltda.-EPP fora devidamente citada à 

fl. 1.178.

Pende, então, a sucessão processual “causa mortis”, como também 

determinado no aludido ato judicial de fls. 1.086/1.089-verso, de J. Maria 

Rolim-ME, ou seja: da senhora Josefa Maria Rolim.

Dessa feita, em que pese o pleito de fls. 1.193/1.194, a verdade é que não 

se depara nos autos com qualquer procurador constituído pela 

demandada J. Maria Rolim.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fls. 1.193/1.194.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, cumprir o multialudido 

ato judicial de fls. 1.086/1.089-verso, sendo certo que deverá diligenciar o 

necessário para o cumprimento da respectiva decisão.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110254 Nr: 531-26.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS

 Vistos.

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO ingressou com a vertente execução 

de título judicial em face de LISEU JOSÉ SCHERER, ambos devidamente 

qualificados nos autos.
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Entre um ato e outro, fora realizada a penhora dos valores executados, 

sendo que o alvará fora expedido à fl. 980.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119774 Nr: 9653-63.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS NETO, 

HARLEY BROWN SILVA JUNIOR, THEMYS BORBA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Vistos.

O acordo de fls. 188/189 traz à tona que Harley Brow Silva Junior, pelo 

respectivo advogado, na qualidade de executado, e Nildo Lima Queiroz, 

também pelo respetivo advogado, na qualidade de exequente, teriam 

chegado a bom termo sobre a quitação da dívida executada.

Ocorre que, no respectivo acordo, não consta a chancela dos dignos 

advogados da parte exequente, bem como não é claro se pretende a 

homologação do acordo com a extinção da execução, ou seja: se teria 

caráter de novação, ou se apenas se busca a suspensão do trâmite 

processual, sem caráter de novação.

Também não se é claro, embora se possa inferir, qual a consequência do 

acordo para os executados Ariovaldo Barbosa dos Santos Neto e Themys 

Borba Pedroso, ou seja: o acordo deve ser absolutamente claro se o 

pagamento do valor acordado extingue completamente a dívida, inclusive, 

em relação aos demais executados.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, esclarecer se 

pretendem a homologação do acordo e imediata extinção da execução, 

como novação, ou apenas a suspensão do seu trâmite, bem como 

esclarecer qual a consequência do acordo para os demais executados, 

mormente se o seu pagamento extingue por completo a dívida, inclusive, 

em relação aos demais executados, prazo no qual o digno advogado da 

parte exequente poderá se manifestar sobre o acordo de fls. 188/189, já 

que não consta sua chancela, valendo o silêncio sobre tal ponto como 

inexistência de oposição à homologação.

 ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 117615 Nr: 7659-97.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA INES REOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELOJOARIA DESIGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Vistos.

INTIME-SE o digno advogado da parte demandada, subscritor do acordo de 

fls. 301/303, para, no prazo de 15 dias, apresentar procuração "ad judicia" 

outorgada pela parte demandada, contando, inclusive, com poderes 

expressos para transigir, sob pena de não homologação do acordo.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 183125 Nr: 1158-20.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOPES E ASSOCIADOS AUDITORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOVEU FRANCIOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA TAVARES LOPES - 

OAB:52148

 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.

LOPES E ASSOCIADOS AUDITORES ingressou com a vertente execução 

de título judicial em face de CLODOVEU FRANCIOSI, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizada a penhora dos valores executados, 

sendo que o alvará fora expedido à fl. 1.149.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123473 Nr: 2504-79.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI LOCKS, 

ELENITA LOCKS, OSNI LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a 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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140535 Nr: 11106-25.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FABRICIO MENEGUELLO 

- OAB:37741/PR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 

11849

 Vistos.

CLODOVEU FRANCIOSI ingressou com a presente demanda em face de 

EDSON SANCHES, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 301/303).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 301/303, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 
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Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 301/303, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários como acordado.

Como expressamente acordado, OFICIE-SE à Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA 

para que promova a transferência da cota capital bloqueada à fl. 291, 

observando a conta bancária indicada à fl. 302.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (05/12/2018 - fl. 

302), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23354 Nr: 3165-05.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN - OAB:19039-A

 Vistos.

JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ ingressou com a vertente execução de 

título judicial em face de SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA., ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte executada promoveu o pagamento da quantia 

executada (fl. 337).

 O alvará fora expedido em favor da parte exequente à fl. 340.

 Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

 Custas nos termos da decisão monocrática.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento do valor bloqueado às fls. 139/140 em favor da parte 

executada, cumprindo o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Também após o trânsito em julgado, PROMOVA-SE a baixa da restrição 

realizada à fl. 141.

Cumpridas as diligências anteriores, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 170763 Nr: 12125-61.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO TANGARA LTDA, RULLYAN PETERSON 

SAMPAIO, VITALINO DALLA BONA, GISELLE CRISTIAN CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO QUATRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 Vistos.

RADIO TANGARÁ LTDA., RULLYAN PETERSON SAMPAIO, GISELLE 

CRISTIAN CARPENEDO e VITALINO DALA BONA ingressaram com a 

vertente execução de título judicial em face de PEDRO QUATRIN, 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizada a penhora dos valores executados, 

sendo que o alvará fora expedido à fl. 243.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288482 Nr: 15917-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JURACI MOREIRA DA SILVA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID MOTA GUERRA 

JACARANDA - OAB:24428/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MPE.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278456 Nr: 7756-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO POLO ROTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MESQUITA - 

OAB:193.189/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. O acordo de fls. 45/46 fora assinado pelos respectivos 

advogados, uma vez que, tanto na procuração “ad judicia” subscrita pela 

parte autora (fl. 10) como na outorgada pela parte demandada (fl. 44), se 

depara com poderes para transigir. No entanto, a assinatura dos dignos 

advogados é mera cópia reprográfica. Sobre tal situação, já se decidiu 

que:(...)Posto isso, INTIMEM-SE as partes subscritoras da avença para 

que, no prazo de 15 dias, apresentem o acordo original, onde conste a 

chancela original dos seus dignos advogados.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288387 Nr: 15829-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte executada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168833 Nr: 9571-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES PROENÇA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A decisão de fl. 127 foi clara em determinar a renovação das 

correspondências com anotação “ausente”, grafando que deveriam se dar 

em mãos próprias. No entanto, não se vê correspondência encaminhada 

para a Rua Marechal Cândido Rondon, n. 2206, Cascavel/PR, conforme se 

colhe da fl. 124.

Posto isso, INDEFIRO por ora o pleito de fls. 147/147-verso.

 PROMOVA-SE a citação dos executados no endereço a que se refere à 

correspondência de fl. 124, grafando que deverá se dar em mãos 

próprias.

Se também restar inexitosa, CITE-SE por edital, sendo que, desde já, 

NOMEIO curadora especial à digna Defensoria Pública, que deverá ser 

oportunamente INTIMADA para apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284368 Nr: 12566-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MATE VERDE 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita.Logo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 30 dias, comprovar o recolhimento das custas e 

taxa judicial, sob pena de extinção anômala.No mais, PROMOVA-SE o 

arquivamento em pasta própria das declarações de imposto de renda, uma 

vez que sigilosos.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266755 Nr: 29662-65.2017.811.0055

 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: THIAGO BARATELLI BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ROBERTO FREIRE MORAES, POMPEU 

IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O acordo original de fls. 106/108, diversamente daquele visualizado às fls. 

100/103, apresenta a assinatura por procuração de Pompeu Imobiliária 

Ltda.

Porém, não consta procuração “ad judicia” outorgada, inclusive, com 

poderes para transigir, à digna advogada que firmou o acordo.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes subscritoras da avença para que, no 

prazo de 15 dias, apresentem procuração “ad judicia” outorgada pela 

sociedade empresária demandada à digna advogada Bruna Mara Betoni, 

contando, inclusive, com poderes expressos para transigir.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287030 Nr: 14782-34.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA MARTINS, LIA ZEITOUN PETRENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICIO VEIGA, CLODOALDO APARECIDO 

VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARTINS - 

OAB:23.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08 de novembro de 2018, às 

14h00min, 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.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 286864 Nr: 14682-79.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz fernando decanini - 

OAB:9993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Bem por isso, INDEFIRO a liminar requerida.DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 04 de outubro de 2018, às 16h00min, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289387 Nr: 16523-12.2018.811.0055

 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: RICARDO JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida para DETERMINAR a 

exclusão, por ora, por parte da demandada, do nome da parte demandante 

RICARDO JACOB dos órgãos restritivos de créditos referente ao débito 

em discussão nos autos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos 

reais), até o limite de R$ 38.160,00.Independentemente de ser obrigação 

da parte demandada a exclusão, OFICIEM-SE aos respectivos órgãos de 

restrição ao crédito para que efetuem a imediata exclusão do nome da 

parte demandante de seus cadastros no que tange ao débito em comento, 

sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 

38.160,00.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11 de outubro de 

2018, às 14h30min, 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.Por oportuno, ante a palpável 
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hipossuficiência técnica da parte demandante, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 1º, do CPC.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275832 Nr: 5591-62.2018.811.0055

 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: JOÃO ILVO LÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 155/170 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284035 Nr: 12309-75.2018.811.0055

 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: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 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 os advogados da 

parte autora dos termos da decisão de fls. 628/629, parcialmente 

transcrita a seguir. DECISÃO: "Vistos. A parte autora, às fls. 622/624, 

acaba por assinalar a prevenção da 5ª Vara Cível de Tangará da 

Serra-MT, por onde atualmente tramita a ação indenizatória, com pedido de 

manutenção de posse, que versa sobre os mesmos bens. Pois bem. Como 

já definido nos Autos da Exceção de Incompetência sob Código Apolo n. 

156852, o objeto da ação de busca e apreensão (Código Apolo n. 256862 

e n. 280568) envolve os mesmos bens discutidos na ação indenizatória 

que tramitou em Chapadão do Sul/MS e atualmente tramita na 5ª Vara 

Cível. Firmada essa premissa, as respectivas cédulas são novamente 

discutidas na vertente demanda. (...) Diante desse cenário, DETERMINO o 

apensamento da vertente demanda aos Autos sob Código Apolo n. 

280568 e n. 256696, seguindo a sua sorte. Como nos Autos sob Código 

Apolo n. 280568 será decidido onde ocorrerá a reunião da busca e 

apreensão com a indenizatória, sendo essas as mais antigas, conforme o 

artigo 59 do CPC, a sorte daquela decisão será replicada automaticamente 

para a vertente demanda. Logo, AGUARDE-SE a decisão a ser lançada 

nos Autos sob Código Apolo n. 280568, cumprindo o que nela constar 

sobre o Juízo competente. A propósito, deve-se aguardar a definição do 

Juízo competente para que os atos judiciais necessários para o 

andamento da vertente demanda e das conexas sejam prolatados por um 

único Juízo, justamente para evitar decisões conflitantes. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133753 Nr: 3740-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FIRMINO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO BURGOS PINHEIRO, JOSE 

MESSIAS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 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 fls. 625/640, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285748 Nr: 13645-17.2018.811.0055

 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: BG, WRCC, GG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugna pela extinção do 

presente feito e desentranhamento dos documentos constantes nos 

autos. (fl.13)

Nos termos do art. 200, § único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

NCPC.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Proceda com o desentranhamento dos documentos juntados nos autos, 

mediante cópia nos autos, conforme requerido.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284736 Nr: 12884-83.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KP, DPM, SCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, o que poderá ser revogado a 

qualquer tempo.

Recebo à emenda a inicial de fls. 30/31.

Abro vista ao Ministério Público, após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284950 Nr: 13042-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGLP, RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a presente demanda restou 

denominada como medida cautelar antecedente e preparatória de 

produção antecipada de provas, todavia, verifico que se tratam de 
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procedimentos diferenciados, conforme explico.

Com relação a medida cautelar antecedente, esta encontra-se disposta 

nos artigos 305 a 310 do CPC, sendo que o pedido de tutela provisória 

cautelar jamais formará um processo autônomo, uma vez que a cautelar 

exigirá a oportuna formulação da pretensão principal, mas nos mesmos 

autos, constituindo, assim, um processo único.

Portanto, haverá uma fase antecedente, em que se discutirá a pretensão 

cautelar, e uma fase posterior, relativa a pretensão principal, como já 

mencionado, tudo em único processo.

No que tange a produção antecipada de provas é possível constatar que 

se trata de ação autônoma, que pode ter natureza preparatória ou 

incidental, tendo por finalidade a antecipação de determinada prova, a fim 

de que seja produzida em oportunidade anterior a que normalmente seria 

produzida, conforme se abstrai dos artigos 381 a 383 do CPC.

Sob esse enfoque observa-se que os procedimentos de medida cautelar 

antecedente e produção antecipada de provas não se comungam, motivo 

pelo qual se mostra necessário a parte autora escolher o rito mais 

adequado ao seu interesse.

Outrossim, com base no princípio da cooperação que preconiza que todos 

os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, insta consignar, ainda, o 

cabimento da ação negatória de paternidade cumulada com tutela de 

urgência.

 Posto isso, INTIME-SE a procuradora da parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, a fim de optar pela ação 

mais adequada ao seu interesse processual, 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.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284950 Nr: 13042-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGLP, RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à r. decisão de fl. 17, procedo à 

INTIMAÇÃO da procuradora da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, a fim de optar pela ação mais adequada ao 

seu interesse processual, 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.

 Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219598 Nr: 9599-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca às fls. 88/89 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fls. 92, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, 

referente à regulamentação de visitas.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

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

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64256 Nr: 5778-56.2007.811.0055

 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: JBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARTINS JUNQUEIRA - 

OAB:9.654 OAB/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento e vista de fl. 87, que nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar a advogada LIVRADA APARECIDA 

GAETE, OAB/MT 15.117 para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

lhe é de direito, ressaltando que em caso de inércia, os autos retornarão 

ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277518 Nr: 7005-95.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ADRIANA RIBEIRO MASSON, MÁRCIA 

CRISTINA RIBEIRO PORTO, MARCELO ANDERSON RIBEIRO, MERCIA 

SILVIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 234, que designo o dia 

26/11/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206488 Nr: 20060-21.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVSC, LENDS, MCNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, LUIZ MARCOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16482

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 71, a parte exequente informa que 

o executado quitou o débito alimentar, requerendo a extinção da presente 

execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Por fim, PROCEDA a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 
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de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

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

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 189998 Nr: 6667-29.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGGC, GRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 67, a Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento do débito alimentar. (fls. 69)

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273220 Nr: 3610-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDSN, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO PARRERA 

BENITEZ - OAB:23.190-O

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 30 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 34, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes 

referente aos alimentos, guarda e convivência.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283259 Nr: 11725-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MESA, MESA, KSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 19/20, que designo o dia 

26/11/2018 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285539 Nr: 13498-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ARCANJO DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida da presente inicial, observo que a parte autora aportou 

aos autos declaração na qual consta a concordância da parte requerida 

em relação a exoneração da pensão alimentícia pleiteada pelo autor (fl. 

17).

Dessa forma, considerando que o feito comporta a forma consensual, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos 

procuração da parte requerida ou querendo formular pedido de conversão 

da ação litigiosa em ação consensual.

Decorrido o prazo, certifique-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287500 Nr: 15202-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCFDF, GTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA LOURENÇO 

PRIETO - OAB:OAB/MT:12383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...Posto isso:I - INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido 

pela requerente, ante a ausência de elementos comprobatórios no que 

dizem respeito a “possibilidade” do requerido em arcar com a majoração 

ora pretendida.II – Sem prejuízo, DESIGNE-SE data para realização da 

audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.III - Cite-se a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que 

no mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) 

conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º, do CPC).IV - Caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287135 Nr: 14886-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. ...Posto isso:I. RECEBO a petição inicial uma vez que preenchidos 

os requisitos do art. 319, do CPC.II. DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita.III. PROCESSE-SE em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV. 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência ante a ausência de elementos que 

apontem a alegada paternidade por parte do requerido.V. DESIGNE-SE 

data para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de 

audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI. 

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 

conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do 

requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º, do CPC).VII. Caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas da lei 

de alimentos, desta forma, venham-me os autos conclusos para 

designação de conciliação, instrução e julgamento.Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública.Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287951 Nr: 15537-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 20/21, que designo o dia 

26/11/2018 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 250591 Nr: 17267-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação de fls.60/61, abro vista a Defensoria 

Pública para querendo, apresentar manifestação.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283703 Nr: 12077-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos....Posto isso:I. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.II. INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência de exoneração de alimentos, tendo em vista 

a inexistência de elementos comprobatórios dos fatos alegados pelo 

requerente.III. DESIGNE-SE data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.IV. CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).V. 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285487 Nr: 13444-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSG, WGGDA, JVGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...., DETERMINO:I - Designe-se data para realização da audiência de 

mediação e conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.II - Cite-se a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou da requerida na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283695 Nr: 12062-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OCDSJ, EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.....Dessa forma, concluo que o pleito não se encontra em 

condições de ser deferido, ante a necessidade de comprovação da 

alegada desnecessidade da requerida com relação aos alimentos e ante a 

não comprovação de mudança significativa da impossibilidade financeira 

do alimentante.Posto isso:I. RECEBO a petição inicial uma vez que 

preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.II. DEFIRO os benefícios da 
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justiça gratuita.III. PROCESSE-SE em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. 

II).IV. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ante ausência de 

comprovação da alegada desnecessidade do requerido com relação aos 

alimentos.V. DESIGNE-SE data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.VI. CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que 

no mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) 

conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º, do CPC).VII. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276015 Nr: 5692-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSPR, ASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:OAB/MT 16.223

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 40 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 43, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, 

referente aos alimentos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

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

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287949 Nr: 15535-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos....I. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.II. DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência de exoneração de alimentos, tendo em vista a 

existência de elementos comprobatórios dos fatos alegados pelo 

requerente.III. DESIGNE-SE data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.IV. CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).V. 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284351 Nr: 12544-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDSNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, o requerimento liminar de alimentos gravídicos provisórios 

não merece acolhimento.Posto isso, INDEFIRO liminarmente o requerimento 

de alimentos gravídicos formulado, para tanto, dando prosseguimento ao 

feito:Designe-se data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 

conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada da autora ou 

do requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Às providências. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286547 Nr: 14370-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. CITE-SE a requerida, via edital, para apresentar contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, com as advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, uma vez que este juízo não logrou êxito na busca de 

endereço da parte requerida junto aos sistemas SIEL e INFOJUD.

Caso a requerida não manifeste nos autos, no prazo legal, se faz 

necessário, ainda, à nomeação de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do 

procurador da UNIJURIS - Núcleo de Práticas Jurídicas.
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Após, intime-se a parte requerente para, querendo, manifestar-se.

Proceda ainda a Sra. Gestora Judiciária com o desentranhamento do 

cumprimento de sentença de fls. 19/38, encaminhando ao Cartório 

Distribuidor.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 194354 Nr: 10400-03.2015.811.0055

 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: GERALDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANAMIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a localização do endereço dos herdeiros Alessandro Alves 

Vieira Alex Aparecido Alves Vieira, sem prejuízo da citação por edital 

destes, determino a tentativa de citação pessoal nos endereços 

constantes nas informações do BacenJud e da Receita Federal.

Posto isso, determino:

1. Citem-se os herdeiros acima mencionados, para manifestação no prazo 

de 10 (dez) dias, encaminhando-se cópia das primeiras declarações;

2. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o (a) inventariante para 

no prazo de 10 (dez) dias apresentar às últimas declarações com o plano 

de partilha, atribuindo o respectivo quinhão de cada herdeiro, relacionando 

tanto os bens como as dívidas do espólio;

3. Manifestação das partes (quando houver herdeiros com advogado 

diferente) bem como o representante do Ministério Público, acerca da 

partilha, no prazo de 05 (cinco) dias;

4. Decorrido o prazo, havendo concordância ou sem manifestação, 

intime-se o (a) inventariante para apresentar:

a) a Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, com o respectivo cálculo do ITCD os comprovantes de quitação ou 

de isenção;

b) as certidões negativas de inexistência de débitos, atualizadas, 

especiadas as Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal).

5. Após, conclusos para sentença.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281749 Nr: 10441-62.2018.811.0055

 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: AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

Neide Alves Fernandes proposta por Arthur Alves.

1. Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319 do CPC.

2. Defiro os benefícios da justiça gratuita, o que poderá ser revogado a 

qualquer tempo.

3. Declaro a prioridade na tramitação do presente feito, nos termos do art. 

71 do Estatuto do Idoso.

4. Nomeio inventariante o Sr. Arthur Alves, que prestará o compromisso 

em 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único do CPC);

5. Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data do compromisso, fará a 

Inventariante as primeiras declarações com o plano de partilha, atribuindo 

o respectivo quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os bens como 

as dívidas do espólio, atribuindo os valores atualizados destes e 

anexando a esta cópia autenticada e atualizada das matrículas dos 

imóveis e documentos comprobatórios dos bens arrolados que forem 

objeto da partilha, devendo juntar, ainda, a certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, conforme determina o 

Provimento nº 56/2016 do CNJ;

6. Citem-se todos os herdeiros, conforme constar nas primeiras 

declarações para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhando-se cópia das mesmas (art. 626, do CPC);

7. Intimem-se a Fazenda Pública Estadual, que deverá informar no prazo 

de 15 (quinze) dias, o valor dos bens descritos nas primeiras declarações 

(CPC, art. 629), o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou 

ausente, e o testamenteiro, se houver testamento CPC, art. 626);

8. Concluídas as citações e intimações, abra-se vista dos autos às partes, 

em cartório, no prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem sobre as 

primeiras declarações (CPC, art. 627);

9. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o inventariante para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar às últimas declarações, o plano de 

partilha (CPC, art. 653), o cálculo do imposto de transmissão “causa 

mortis”, providenciando o seu devido recolhimento, juntando-se aos autos 

o comprovante de pagamento;

10. Manifestação das partes (quando houver herdeiros com advogado 

diferente), acerca da partilha, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 638);

11. Intime-se o inventariante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

as quitações fiscais e apresentar certidão de inexistência de dividas, 

atualizada, junto as Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal) 

(CPC, art. 654);

12. Comprovada a quitação do ITCD e apresentadas as certidões 

negativas de débitos fiscais, venham-me os autos conclusos para 

homologação;

13. Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente formal de partilha, 

do qual constarão as peças conforme artigo 655, do CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149465 Nr: 9432-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDA, DDAS, JVDAS, DVDAS, TVDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o petitório de fls. 148, verifico que não restou cumprida a 

determinação para finalização do feito, deste modo determino seja intimada 

pessoalmente a inventariente bem como todos os herdeiros, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntarem os documentos conforme determinado às fls. 

104-V e 137, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo, sem a juntada dos referidos documentos, venham-me 

os autos conclusos para extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282446 Nr: 10990-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDC, JDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos... Posto isso:I - RECEBO a petição inicial uma vez que preenchidos 

os requisitos do art. 319, do CPC.II - DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita.III - PROCESSE-SE em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - 

INDEFIRO os alimentos provisórios pleiteados, ante a insuficiente 

demonstração da probabilidade da paternidade.V - DESIGNE-SE data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI - CITE-SE/INTIME-SE a 

parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) 
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dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do 

CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º, do CPC).VII - Caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284537 Nr: 12702-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDO, ZGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário dos bens 

deixados pelo falecimento de Rosenilda Ferreira de Lima de Oliveira 

proposta por Jeferson Gonzaga de Oliveira e Outro.

Analisando o presente feito, verifico que foram juntadas as 

representações processuais e documentos pessoais dos herdeiros, 

atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus, certidão de 

inexistência de testamento e documentos referentes aos bens objeto da 

partilha, além das certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 11/30).

Outrossim, constato ainda pelas alegações contidas na exordial que os 

herdeiros são maiores e capazes e estão de comum acordo com a partilha 

de bens.

Posto isso:

1. Recebo a inicial na forma de arrolamento sumário nos termos do art. 659 

do CPC, considerando que as partes são maiores, capazes e estão de 

acordo com a partilha amigável;

2. Defiro os benefícios da justiça gratuita, o que poderá ser revogado a 

qualquer tempo.

2. Nomeio inventariante o herdeiro Zenilton Gonzaga de Oliveira, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 3. Intime-se o inventariante para aportar aos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, os seguintes documentos:

 a) Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

b) Certidões negativas de débitos fiscais atualizadas das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274565 Nr: 4624-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI FERREIRA LIMA, ELENA VICENTE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CICERO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário dos bens 

deixados pelo falecimento de Cícero Ferreira Lima proposta por Valdeci 

Ferreira Lima e Outro.

Analisando o presente feito, verifico que foram juntados os documentos 

pessoais e representações processuais dos herdeiros (fls. 10/11), 

atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus (fls. 15/16), 

documentos referentes aos bens a serem partilhados (fls. 20/29), além da 

certidão de inexistência de testamento em nome do falecido (fl. 41).

As últimas declarações juntamente com o plano de partilha foram 

apresentadas às fls. 76/77.

Foram acostados aos autos a guia de informação e apuração de imposto 

de transmissão causa mortis e doação e comprovante de isenção (fls. 

78/83), certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal (fls. 84/90).

Assim, 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. 76/77, relativo aos bens deixados pelo falecimento de Cicero 

Ferreira Lima, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, ambos 

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.

OFICIE-SE ao INSS e a empresa denominada Rodobens Administradora de 

Consórcio Ltda, conforme requerido à fl. 75.

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.: 280713 Nr: 9532-20.2018.811.0055

 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: LCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAR, RDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.

5. CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 

695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC);

b) que a ausência injustificada da autora ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.
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 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286545 Nr: 14366-66.2018.811.0055

 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: EVDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. ...Desse modo, o requerimento em sede de tutela de urgência de 

alimentos gravídicos provisórios merece acolhimento.Posto isso:I. RECEBO 

a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319, do 

CPC.II. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.III. PROCESSE-SE em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV. DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, bem por isso ARBITRO alimentos gravídicos provisórios em 

favor da autora, equivalentes a 31,44% do salário mínimo, no momento 

perfazendo o montante de R$ 300,00 (trezentos reais), acrescidos de 

50% das despesas necessárias e comprovadas, a ser pago mensalmente 

pelo requerido, através de depósito bancário na conta corrente indicada à 

fl. 05-verso.V. DESIGNE-SE data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.VI. CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que 

no mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) 

conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º, do CPC).VII. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas da lei de alimentos, desta forma, venham-me 

os autos conclusos para designação de conciliação, instrução e 

julgamento.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Às 

providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272808 Nr: 3297-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAG, GAG, GA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MACHADO NUNES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 25330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO CAMPO NOVO DO PARECIS - OAB:

 Certifico que, intimo a parte autora para manifestar o que for de direito 

quanto às impugnações de fls. 23/58, no prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219851 Nr: 9845-49.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBDA, CTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, e por tudo mais 

que dos autos constam, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido 

consubstanciado na presente ação de alimentos, para condenar Eliandro 

Pereira de Araujo, já qualificado nos autos, a pagar a quantia de 45,46% 

(quarenta e cinco vírgula quarenta e seis por cento) do salário mínimo 

vigente, valor atualmente equivalente a R$ 433,68 (quatrocentos e trinta e 

três reais e sessenta e oito centavos) a título de alimentos em favor do 

adolescente Leonardo Borges de Araújo, incidindo o 13º salário e 30% 

dos valores percebidos na condição de férias e eventuais verbas 

rescisórias, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias.A pensão alimentícia deverá ser paga todo dia 10 (dez) de 

cada mês, a ser depositada em conta bancária de titularidade da curadora 

da Sra. Cleuza Tenorio Borges, qual seja agência 1249-1, conta nº 

29383-0, Banco Bradesco, sendo que esta se responsabiliza pela 

transferência dos valores a Sra. Cleuza Tenorio Borges. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.Intime-se o 

requerido da presente sentença no endereço atualizado informado 

acima.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272832 Nr: 3317-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Petição->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:

 Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência 

ao Ministério Público.Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272667 Nr: 3214-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, AGDS, JMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao petitório de fl. 30, vejo que há requerimento de citação por 

hora certa, formulado pela parte exequente, contudo observo que a 

respectiva citação independe de despacho judicial, uma vez que cabe ao 

Oficial de Justiça verificar as situações descritas no art. 252 do CPC.

Com efeito, tem-se perfeitamente cabível a citação por hora certa no 

processo executivo, sendo que o preenchimento dos requisitos deverá 

ser verificado pelo próprio Oficial de Justiça no momento da 

citação/intimação, ou seja, observando se a parte está se ocultando para 

não ser citada/intimada.

Posto isso, caso o Sr. Oficial de Justiça constate qualquer das situações 

legais para a realização da citação por hora certa, deverá este realizá-la 

nos estritos termos dispostos nos artigos 252 e 253 do CPC.

No mais, proceda a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para a 

devida citação do executado no endereço constante à fl. 30.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 213691 Nr: 5029-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHDSS, DDSPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 
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OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo às fls. 

113/115, pugnando pela homologação do acordo entabulado, levantamento 

de eventual mandado de prisão ou restrição em nome do executado e 

extinção do feito.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela homologação do 

acordo e extinção do feito (fl. 117).

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 45/46, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, PROCEDA a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

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

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 198346 Nr: 13459-96.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPDS, PMDSN, MEBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS, PMDS, CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que este juízo obteve êxito na busca de endereço da parte 

requerida, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 04/10/2018 às 15h10min.

Cite-se/intime-se o requerido no endereço localizado junto ao sistema SIEL 

e, intime-se a representante da requerente a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, consignando que a ausência 

da parte autora acarretará a extinção e consequente arquivamento do 

processo e a ausência da parte requerida importará em confissão e 

revelia.

Consigne-se no mandado, que caso na audiência não tenha acordo, 

poderá o requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, a oitiva das testemunhas e à 

prolação da sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257776 Nr: 23011-17.2017.811.0055

 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: ANA CRISTINA PEREIRA DE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DA PENHA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 48, para tanto, determino a suspensão do 

feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a inventariante para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, apresentando os 

documentos conforme determinado nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso III).

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 218706 Nr: 8843-44.2016.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILINO AFONSO MIRANDA, ROSEMARIE MIRANDA, 

ODETH MIRANDA EIDAN, LECY AFONSO DE MIRANDA, LENICE AFONSO 

DE MIRANDA DA SILVA, ELIAS AFONSO MIRANDA, JUSCILENE AFONSO 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AQUILINO RODRIGUES MIRANDA, 

ESPOLIO DE ZELIA AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro parcialmente o requerimento de fls. 108, para tanto, determino a 

suspensão do feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a inventariante 

pessoalmente bem como sua procuradora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, apresentando os documentos conforme 

determinado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, inciso III).

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253923 Nr: 19840-52.2017.811.0055

 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: ANTONIA ROSA DA SILVA, ADELINA ROSA, Helena 

Rosa de Oliveira, LENES ROSA DE OLIVEIRA, ELIAS ROSA DE OLIVEIRA, 

GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 

SILVA, JOÃO ROSA SOBRINHO, JOSE ISABEL ROSA, APARECIDA ROSA 

DE OLIVEIRA, NELI ROSA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AVESTIL ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a inventariante para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, apresentando os 

documentos conforme determinado nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso III).

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273323 Nr: 3687-07.2018.811.0055

 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: TANIA ANTONIA NATT FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JAIME FERRARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro parcialmente o requerimento retro, para tanto, determino a 

suspensão do feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a inventariante 

pessoalmente, bem como seu procurador, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, apresentando os documentos conforme 

determinado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, inciso III).

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262706 Nr: 26732-74.2017.811.0055

 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: JPDS, OPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFCPDS, EDJLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento retro, para tanto, determino a suspensão do feito, 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a inventariante 

pessoalmente, bem como seu procurador, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, apresentando os documentos conforme 

determinado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, inciso III).

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 220214 Nr: 10171-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA CRISTINA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, 

AJDN, JULI ANE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento retro, para tanto, determino a suspensão do feito, 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a inventariante 

pessoalmente, bem como seu procurador, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, apresentando os documentos conforme 

determinado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, inciso III).

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256934 Nr: 22196-20.2017.811.0055

 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: AVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento retro, para tanto, determino a suspensão do feito, 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se o inventariante 

pessoalmente, bem como seu procurador, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, apresentando os documentos conforme 

determinado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, inciso III).

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 202044 Nr: 16393-27.2015.811.0055

 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: DIVA EULALIA MARQUES, SEBASTIÃO CORIVAL DA 

SILVA, JOAQUIM VICENTE DA SILVA, ANALIA EULALIA DOS SANTOS, 

NILDA EULALIA MARTINS, DIVINA EULALIA DE SOUZA, ELVIRA DIAS DA 

SILVA, ELZA DIAS DA SILVA RODRIGUES, VITORIA BEATRIZ EMERICK 

DOS SANTOS, EDUARDA ISABELLY EMERICK CORREIA, IRENILDA 

EMERICK DA SILVA, DOUGLAS VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AMBROSINA EULALIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, no caso em testilha o que se constata foi que houve 

equívoco na formulação do presente arrolamento posto que não constou 

que o espólio pertencia também ao de cujus Sr. José Joaquim da Silva, 

devendo, portanto, o mesmo ser sanado para inclusão do referido espólio, 

fazendo-se assim este, parte integrante da sentença homologada neste 

feito.Posto isso, defiro o pedido para que seja retificado o formal de 

partilha, com a consequente inclusão do espólio de José Joaquim da Silva 

juntamente com o de Ambrosina Eulália da Silva, conforme requerido às fl. 

162. Devendo a presente retificação ser parte integrante da partilha 

homologada às fl. 153.Expeça-se Formal de Partilha com a retificação 

supra, nos termos requerido às fl. 153.Após as anotações de praxe, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283048 Nr: 11577-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA - 

OAB:8445/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 15, que designo o dia 

22/10/2018 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286765 Nr: 14580-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que por equivoco desta servidora e tendo em vista que o dia 

08/11/2018 será no domingo, e em cumprimento a r. decisão de fls.25 que 

designo o dia 09/11/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de 

conciliação que se realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, 

situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do 

Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289029 Nr: 16267-69.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMP MATIAS MERCADO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 289029.

 Vistos,

Trata-se de pedido de cumprimento de mandado de apreensão oriundo de 

ação de busca e apreensão, requerida por Bradesco Administradora 

Consórcios LTDA, em face de GMP Matias Mercado ME, nos moldes 

autorizado pelo § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69 (incluído pela Lei 

13.043/2014).

 A parte requerente informa que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Campo Novo do Parecis – MT, ação de busca e apreensão em face da 

parte requerida, tendo sido deferida naqueles autos a medida liminar de 

busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme andamento 

processual juntado às fls. 08-Vº/09.

Aduz que os veículos foram localizados em Tangará da Serra – MT e, com 

amparo no § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, requer o cumprimento 

da liminar nesta Comarca.

A parte requerente instruiu o pedido com cópia da inicial (fls. 06/08) e do 

andamento processual da ação de busca e apreensão em trâmite na 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, constando a decisão que deferiu 

a liminar (fls. 08-Vº/09).

Diante disso, defiro a busca e apreensão, conforme pretendido pela parte 

requerente, depositando o bem em mãos da parte requerente, na pessoa 

de seu representante legal ou a quem ela indicar.

Cumpra-se, servindo-se a cópia deste como mandado.

 Tangará da Serra-MT, 06 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256701 Nr: 22015-19.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENALDIO PANNEBECHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAZIERO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Carta Precatória ter sido devolvida com 

diligência infrutífera, intimo a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284761 Nr: 12900-37.2018.811.0055

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDEGAR CORNELIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação em fl. 24, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no bairro São Luiz, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167486 Nr: 7645-40.2014.811.0055

 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): E. BEUTINGER COMERCIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154480 Nr: 3114-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO ZUNIZAKAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243263 Nr: 11359-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOSTIM MINEIRO RESTAURANTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCE JANE DE OLIVEIRA 

SESTARI - OAB:4394A

 Autos nº. 243263.

Vistos,

Intime-se a parte exequente para que seja realizada a atualização do 

débito, tendo em vista que a parte exequente pleiteia no presente 

cumprimento de sentença os honorários advocatícios fixados na sentença 

e o valor indicado às fls. 63/64 se trata do valor atualizado da causa 

incluída a multa 10%.

Feito isto, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 235704 Nr: 2149-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. M. TONIN EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOSTIM MINEIRO RESTAURANTE LTDA ME, 

LEONILDO COLAR SESTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16663

 Autos nº: 235704.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por T. M. Tonin Eireli Me 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 174 de 656



em face de Gostim Mineiro Restaurante Ltda Me e Leonildo Colar Sestari.

 Realizado alguns atos processuais, às fls. 60 foi efetuado o bloqueio on 

line de numerários das contas bancária do executado Leonildo Colar 

Sestari.

 Por conta disso, a parte executada às fls. 63/79 pugnou pela liberação 

dos valores sustentando a impenhorabilidade dos valores por se tratar de 

salário recebido no mês de junho de 2018 e oriundo de sua conta 

poupança.

 Às fls. 83/84 a parte exequente requereu o levantamento dos valores 

penhorados.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme se verifica do extrato do Bacenjud juntado às fls. 60, no dia 

06/06/2018 foi indisponibilizado da conta bancária do executado Leonildo, 

o montante de R$ 1.420,84, sendo R$ 1.103,00 junto ao Banco Santander, 

R$ 306,12 do Banco do Brasil e R$ 11,72 da Caixa Econômica Federal.

 A parte executada alegou que os valores bloqueados da sua conta 

bancária do Banco Santander era proveniente de salário e da Caixa 

Econômica Federal oriundo de sua conta poupança.

 O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil estabelecem que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2º;

(...)

X - quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de 

penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de 

sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) 

salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no 

art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”.

 No que tange aos valores penhorados provenientes de salário, 

analisando o extrato bancário juntado aos autos pelo executado às fls. 

72/73, verifico que realmente o valor existente em sua conta é resultado 

do recebimento de salário se tratando, portanto, de verba alimentar, 

conforme documento de fls. 74.

 Assim, considerando que a verba salarial não ultrapassa ao patamar de 

50 salários mínimos, é impenhorável o valor bloqueado na conta do Banco 

Santander do executado Leonildo. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL - 

IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.I - O salário é impenhorável, salvo quando alcance patamar 

superior aos 50 (cinquenta) salários mínimos mensais ou seja destinado 

ao pagamento de débito de natureza alimentar.II - Sobre a verba salarial da 

agravante incide a regra expressa da impenhorabilidade, motivo pelo qual, 

deve ser reformada a decisão de base que determinou o bloqueio de 30% 

do montante depositado em conta bancária da executada.” (TJ-MT, Agravo 

de instrumento 1003581-96.2018.8.11.0000, Relator (a): Des. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

 Por outro lado, em relação ao valor penhorado na conta poupança, 

verifico que a quantia não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos, sendo este valor impenhorável.

 Assim, deve ser liberado o valor bloqueado da conta poupança da Caixa 

Econômica Federal do executado. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE – CONTA POUPANÇA – VALOR 

INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE 

- ARTIGO 833, X DO CPC – RECURSO PROVIDO.Nos termos do disposto 

no artigo 833, X do Código de Processo Civil (artigo 649, X CPC/1973), é 

impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite 

de 40 (quarenta) salários-mínimos. A ausência de demonstração de 

indícios de desvirtuamento da caderneta de poupança e da perda de sua 

essência de economia de valores, torna a constrição ilegítima.” (TJ-MT, 

Agravo de instrumento 1007332-28.2017.8.11.0000, Relator(a): Des. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

 Por fim, considerando que não houve impugnação quanto ao valor 

bloqueado na conta do Banco do Brasil (R$ 306,12), desde já, autorizo o 

seu levantamento, mediante a expedição de alvará, a ser depositado em 

conta bancária que deverá ser indicada pela parte exequente às fls. 84.

 Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 63/69 para determinar a liberação 

do valor de R$ 1.103,00 da conta do Banco Santander e o valor de R$ 

11,72 da conta poupança da Caixa Econômica Federal.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio do valor 

penhorado, conforme comprovante retro juntado.

 Por conseguinte, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136951 Nr: 7246-16.2011.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO, VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 Autos nº: 136951.

 Vistos,

 Considerando que proferi nesta data decisão suspendendo as medidas 

constritivas em relação aos imóveis matriculados sob o nº 3.838 do CRI de 

Sapezal/MT (Registro anterior nº 700) e nº 3.837 do CRI de Sapezal/MT 

(Registro anterior nº 702) nos autos em apenso (código 274843), intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173679 Nr: 15436-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE, JOACIR JOLANDO 
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NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 Autos nº: 173679.

 Vistos,

 Inicialmente, considerando que o feito se encontra em fase de 

cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, 

determino o desapensamento do feito, uma vez que não mais necessária a 

reunião.

 Por conseguinte, diante da certidão de fls. 234-vº, intime-se a parte 

exequente, por meio de seu advogado, para requerer o que entender 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no silêncio o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287688 Nr: 15358-27.2018.811.0055

 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: DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI PSCHEIDT, ELIO ADANIR GIONGO, 

VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Autos nº. 287688.

Vistos,

 Trata-se de embargos de terceiro opostos por Darley Gustavo José 

Giongo, Flavio Carlos Giongo, Valdisnei José Giongo e Valdir Giongo em 

face de Harri Pscheidt, Vanderlei Giongo e Elio Adanir Giongo, distribuído 

por dependência ao processo de execução código nº 136951, que fora 

ajuizado por Harri Pscheidt em desfavor de Elio Adanir Giongo e Vanderlei 

Giongo.

 Em apertada síntese, os embargantes afirmam ser legítimos possuidores e 

proprietários dos imóveis matriculados sob o nº 3.838 do CRI de 

Sapezal/MT (Registro anterior nº 700) e nº 3.837 do CRI de Sapezal/MT 

(Registro anterior nº 702), sustentando que esses imóveis não pertencem 

mais a parte executada desde o ano de 1997.

Sustentaram a ausência de fraude à execução em razão da aquisição dos 

imóveis antes da transação entre os embargados.

 Assim, requerem seja deferida, liminarmente, a suspensão da execução 

sobre referidos imóveis, expedindo-se mandado de manutenção na posse, 

a suspensão do leilão e a avaliação do imóvel.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 39/1.539.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, ressalto que nesta fase de cognição sumária, resta-me 

somente aferir a presença dos requisitos insculpidos no art. 677 do 

Código de Processo Civil, cujo caput transcrevo in litteris:

 “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua 

posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo 

documentos e rol de testemunha.”

 Nessa linha de ideias, por mais uma ocasião ressalto que a presente 

apreciação passa pelo crivo da cognição sumária, ou seja, longe de 

implicações de juízo meritório, destinando-se o presente momento 

processual a apenas aferir a aptidão da exordial em satisfazer os 

requisitos ensejadores dos embargos de terceiros.

 Por outro lado, conforme preceitua o art. 678 do Código de Processo Civil, 

para que o juiz conceda a liminar, basta que, em cognição sumária, fique 

demonstrada a posse ou propriedade da parte embargante e a sua 

qualidade de terceiro, vejamos:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio 

ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os 

bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a 

reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

 Assim, sempre que houver a demonstração do domínio ou da posse pela 

parte embargante, deverá ser determinada a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens objeto dos embargos, tratando-se de preceito 

cogente a ser observado pelo magistrado.

 No caso em apreço, além da constatação de que a parte embargante é 

parte alheia à relação jurídico-processual estabelecida na ação de 

execução, vejo ainda prova sumária razoável quanto à comprovação de 

seu domínio.

 Isso porque, uma superficial análise dos autos leva a conclusão de que, 

em tese, a parte embargante estaria sendo realmente vítima de ato de 

turbação da embargada, que indicou à penhora um imóvel que hoje 

pertence à parte embargante, tendo sido pelo mesmo adquirido por meio 

de escritura de compra e venda de imóveis, tendo inclusive registrado nas 

matrículas dos imóveis (fls. 131-vº e fls. 141).

 Contudo, até o presente momento não consta na matrícula do imóvel 

qualquer averbação acerca da existência da ação, sendo, portanto, 

aparentemente, presumível a boa fé dos terceiros ora embargantes.

 Destaco que essa presunção é obviamente relativa, sendo que a regular 

instrução do processo poderá demonstrar o contrário, quando então, caso 

ocorra, poderá este Juízo rever a decisão agora tomada.

 Desse modo, nessa fase de cognição sumária, se mostra razoável 

determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o bem imóvel 

matriculado sob o nº 3.838 do CRI de Sapezal/MT (Registro anterior nº 

700) e o imóvel matriculado sob o nº 3.837 do CRI de Sapezal/MT (registro 

anterior n.º 702), em decorrência dos fatos narrados na inicial, tendo em 

vista que não consta qualquer averbação acerca da existência da ação 

na matrícula do imóvel. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“Embargos de terceiro. Penhora. Inexistência de registro de qualquer 

pendência judicial ou restrição incidente sobre o imóvel penhorado à 

época da aquisição. Má-fé que não se presume. Suspensão da prática de 

outros atos constritivos ou expropriatórios que não a penhora, mantida a 

embargante na posse do imóvel como depositária. Recurso provido em 

p a r t e . ”  ( T J - S P  -  A I :  2 0 8 0 5 8 5 4 9 2 0 1 6 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2080585-49.2016.8.26.0000, Relator: Augusto Rezende, Data de 

Julgamento: 27/07/2016, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

27/07/2016)

 Ademais, vale ressaltar que, em razão do exequente/embargado Harri 

Pscheidt ter alegado a fraude à execução, em razão da alienação dos 

imóveis rurais objeto dos autos, o meio processual adequado para os 

adquirentes, ora embargantes, negar a fraude, são os embargos de 

terceiro, já que não são parte na ação de execução.

 Por fim, como destacado pela parte embargante, devo pontuar que, em 

juízo de cognição sumária, mas depois de realizar audiência de 

justificação, no processo código 259674 também foi assegurado aos 

embargantes o direito de serem mantidos na posse dos imóveis discutidos 

neste feito, sendo certo que referidos autos são outros embargos de 

terceiro com dedução de pedido assemelhado a este. Eis o dispositivo da 

referida decisão:

 “Ante o exposto, recebo os embargos de terceiro e, com fundamento no 

art. 678 do Código de Processo Civil, suspendo as medidas constritivas 

em relação aos imóveis matriculados sob o nº 3.838 do CRI de Sapezal/MT 

(Registro anterior nº 700) e nº 3.837 do CRI de Sapezal/MT (Registro 

anterior nº 702), bem como defiro a manutenção dos embargados na 

posse dos referidos bens.”

 Ante o exposto, recebo os embargos de terceiro e, com fundamento no 

art. 678 do Código de Processo Civil, suspendo as medidas constritivas 

em relação aos imóveis matriculados sob o nº 3.838 do CRI de Sapezal/MT 

(Registro anterior nº 700) e nº 3.837 do CRI de Sapezal/MT (Registro 

anterior nº 702), bem como defiro a manutenção dos embargantes na 

posse dos referidos bens.

 Certifique-se nos autos principais o teor desta decisão.

Considerando que a autocomposição pode se dar a qualquer tempo e 

inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 23 
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de outubro de 2018, às 14:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, § 9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestar é de quinze dias úteis, ex vi, art. 679 do CPC, que se iniciará da 

audiência de conciliação, caso não obtida a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes na audiência (art. 335, inciso I, do 

CPC).

 Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC.

Registro que as partes devem ser cientificadas 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), sendo certo que a ausência injustificada será 

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, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162501 Nr: 13921-24.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR AGNALDO PFITSCHER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Autos nº: 162501.

 Vistos,

 Jadir Agnaldo Pfitscher interpôs embargos de declaração contra a 

sentença de fls. 431/438, sustentando ter havido contradição quanto à 

fixação dos juros de mora em percentual superior ao contratado, bem 

como que os juros remuneratórios devem ser limitados em 12% a.a..

 Às fls. 446/455 a parte requerido interpôs recurso de apelação.

 Às fls. 456/458 a parte requerida apresentou contrarrazões aos 

embargos de declaração interposto pelo autor.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos eis que interpostos dentro do prazo previsto pelo 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certidão de fls. 445.

 No mérito, acolho-os em parte, haja vista que reconheço, tão somente, a 

alegada contradição quanto à fixação dos juros de mora em percentual 

superior ao contratado.

 Isso porque, ao afastar a comissão de permanência das cédulas em que 

houve a sua cobrança, foi estipulada a cobrança de juros moratórios de 

1% a.m., sendo que os extratos que foram levados em consideração 

quanto aos juros e encargos contratados em razão da não apresentação 

dos contratos, há a informação de que foram contratados juros de mora 

de 1% a.a..

 Assim, considerando que não houve pedido de majoração dos juros de 

mora, entendo que no período da mora deverá ser cobrado, além dos juros 

da normalidade, juros moratórios de 1% a.a., multa de 2% e correção 

monetária pelo IPNC, nas cédulas nº 97/00129-5 (fls. 412-vº), nº 

96/70161-7 (fls. 415), nº 98/00503-0 (fls. 418), nº 95/00543-9 (fls. 423) e 

nº 96/00471-1 (fls. 424-vº).

 Por outro lado, quanto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., 

verifico que a parte autora pretende a rediscussão de matéria já decidida, 

o que não possível em sede de embargos de declaração, mas tão somente 

ao saneamento dos vícios previstos no art. 1022 do Código de Processo 

Civil.

 Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração de fls. 

440/444, passando a decisão acima a integrar a sentença de fls. 431/438, 

cujo dispositivo fica da seguinte forma:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

pela parte autora para:

a) declarar ilegal e afastar a capitalização de juros das cédulas rurais 

descritas na inicial;

b) declarar ilegal e afastar a cobrança de comissão de permanência das 

cédulas nº 97/00129-5 (fls. 412-vº), nº 96/70161-7 (fls. 415), nº 

98/00503-0 (fls. 418), nº 95/00543-9 (fls. 423) e nº 96/00471-1 (fls. 

424-vº), devendo as parcelas em atraso ser acrescidas, além dos juros 

da normalidade, de juros moratórios de 1% a.a., multa de 2% e correção 

monetária pelo IPNC.

c) condenar a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor 

desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente 

pelo INPC a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a 

compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco 

demandado.

 Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima dos pedidos, 

com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo 

Civil, condeno a parte requerida ao pagamento por inteiro das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% do valor da 

condenação, entendida esta como o montante da repetição do indébito.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

 Intimem-se para fins recursais.

 Por fim, certifique a Sra. Gestora quanto à tempestividade do recurso de 

apelação interposto às fls. 446/455.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187943 Nr: 4934-28.2015.811.0055

 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: VALDECI ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO TANGARÁ SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA 

ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Autos nº: 187943.

 Natureza: Indenizatória.

 Requerente: Valdeci Alves Ferreira.

 Requerido: Condomínio Tangará Shopping Center.

 Vistos,

Trata-se de ação de indenização por dano material por furto de veículo 

ajuizada por Valdeci Alves Ferreira em desfavor de Condomínio Tangará 

Shopping Center, ambos devidamente qualificados nos autos.

Praticados vários atos processuais, as partes, às fls. 344/345, 

comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do 

acordo.

 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, 

assim, 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, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 344/345.

Ademais, mantenham-se os autos suspensos por 30 dias, prazo final para 

cumprimento do acordo, nos termos do art. 922, do CPC.

Honorários advocatícios e custas remanescentes, se houver, na forma 

acordada.
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Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 06 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121908 Nr: 1000-38.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGORINI COMÉRCIO DE LIVROS DIDÁTICOS 

LTDA-ME, ILDA MARIA PEGORINI, IMARY ANA PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Autos nº: 121908.

 Natureza: Execução.

 Exequente: Banco da Amazônia S/A.

 Executado: Pegorini Comércio de Livros Didáticos LTDA-ME e outros.

 Vistos,

Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco da Amazônia S/A em 

desfavor de Pegorini Comércio de Livros Didáticos LTDA-ME, Ilda Maria 

Pegorini e Imary Ana Pegorini, todos devidamente qualificados nos autos.

Praticados vários atos processuais, as partes, às fls. 466/468, 

comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do 

acordo.

 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, 

assim, 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, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 466/468.

Ademais, mantenham-se os autos suspensos até 20.10.2019, prazo final 

para cumprimento do acordo, nos termos do art. 922, do CPC.

Honorários advocatícios e custas remanescentes, se houver, na forma 

acordada.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 06 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263216 Nr: 27129-36.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINILSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLA PONÇONI 

NAKAJIMA - OAB:24432-O/MT

 Autos nº: 263216.

Natureza: Rescisão contratual.

Requerente: Loteamento Parque Tarumã LTDA.

Requerido: Rosinilson Barbosa.

Vistos,

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos proposta por Loteamento Parque Tarumã LTDA em 

desfavor de Rosinilson Barbosa, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 129/131, 

informaram a realização de um acordo e pugnaram pela sua homologação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 129/131.

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.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 06 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258499 Nr: 23662-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEYTIANE KASSIA DE ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIRLISBESTE SALVADOR CAVALLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO OLÍMPIO 

NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - OAB:8385-B

 Autos nº: 258499.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Keytiane Kassia de Araujo Ferreira.

Executado: Wirlisbeste Salvador Cavallari.

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Keytiane Kassia de 

Araujo Ferreira em desfavor de Wirlisbeste Salvador Cavallari, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 46, comunicaram a 

composição de um acordo, requerendo a sua homologação 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.

Honorários advocatícios e custas remanescentes, se houver, na forma 

acordada.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 06 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 207388 Nr: 20918-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 Autos nº: 207388.

Natureza: Rescisão contratual.

Requerente: Loteamento Tarumã II LTDA.

Requerido: Odair José da Silva.

Vistos,
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Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos proposta por Loteamento Tarumã II LTDA em desfavor de 

Odair José da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos.

Realizados vários atos processuais, as partes, às fls. 170/172, 

informaram a realização de um novo acordo e pugnaram pela sua 

homologação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 170/172.

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.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 06 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162971 Nr: 14785-62.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SALLES NOGUEIRA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 162971.

 Vistos,

Recebo como cumprimento de sentença o pedido formulado às fls. 

167/173. Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 

da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 06 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197703 Nr: 12961-97.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN 

- OAB:OAB/MT 8122

 Autos nº: 197703.

 Vistos,

 Silvoney Batista Anzolin, às fls. 159, opôs embargos de declaração em 

face da sentença de fls. 156, visando sanar a omissão, posto que não 

houve a análise da petição de fls. 147/151.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 

160.

 No mérito, os presentes embargos merecem acolhimento, para sanar o 

vício suscitado.

Compulsado aos autos observo que a petição de fls. 147/151 trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários 

advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado da parte Requerida, 

conforme determinado na sentença, haja vista a sucumbência recíproca.

Isto posto, verifico que referido pedido realmente não fora analisado, 

tendo sido extinto o cumprimento de sentença oposto pelo advogado da 

parte Requerente, eis que a obrigação foi devidamente satisfeita.

Assim sendo, tendo em vista que o pedido de cumprimento de sentença 

formulado às fls. 147/151 não fora analisado, acolho os embargos de 

declaração de fls. 159, sem maiores delongas.

Desta forma, recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos 

honorários sucumbenciais formulado às fls. 147/151. Proceda-se a 

conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Intimem-se.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 06 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 206290 Nr: 19894-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BRF PREVIDÊNCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERDE JOSÉ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - 

OAB:41289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 206290.
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Natureza: Execução.

Exequente: BRF Previdência.

Executado: Alaerde José Fernandes.

Vistos,

Trata-se de execução por quantia certa contra devedor solvente ajuizada 

por BRF Previdência em face de Alaerde José Fernandes, ambos 

qualificados.

Praticados vários atos processuais, as partes, às fls. 98/99, comunicaram 

a composição amigável e requereram a homologação do mesmo e a 

extinção do processo.

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.

Ademais, tendo em vista que a quitação do débito ocorrerá de maneira 

diversa do levantamento da penhora, determino seja oficiado o Juízo da 

Comarca de Primavera do Leste/MT para que seja realizado o 

cancelamento da penhora de fls. 101 (Carta Precatória cód. 203753).

 Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 06 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258863 Nr: 23946-57.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOI SADI BULOW - 

OAB:11708

 Autos nº: 258863.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Taisa Clementino dos Santos.

 Embargado: Arlei Ivete Neumann.

 Vistos,

 Trata-se de embargos à execução opostos por Taisa Clementino dos 

Santos em face de Arlei Ivete Neumann, ambas devidamente qualificadas.

A parte embargante alegou a existência de excesso de execução, sob o 

argumento de que os aluguéis foram pagos e que não houve previsão 

expressa no contrato quanto a sua responsabilidade pelo pagamento do 

IPTU.

 Afirmou que os pagamentos dos aluguéis eram feitos ao procurador da 

parte embargada, Sr. Eloi Sadi Bulow, o qual se dirigia ao local de trabalho 

da embargante para o recebimento, porém, não lhe entregava o recibo.

 Sustentou que a parte embargada, no demonstrativo de débito, incluiu o 

aluguel do período de 01/03/2016 a 01/04/2016, contudo, às fls. 20 juntou 

recibo de pagamento desse período.

Contou que em 03/10/2016 efetuou a entrega do imóvel à parte 

embargada, sendo que no mês de outubro o imóvel esteve em manutenção 

sob os cuidados do Sr. Eloi, que administrava a reforma.

Assim, afirmou que, caso parte embargante insista em cobrar o valor do 

aluguel do mês de outubro/2016, este será o único valor a ser quitado.

 Impugnou a cobrança de aluguel do mês de novembro/2016, haja vista a 

existência de comprovante de entrega de chaves datado de 07/11/2016.

Requereu a procedência da ação para ser reconhecido o excesso de 

execução e declarado como devido apenas o valor de R$ 1.833,31 

referente ao mês de outubro de 2016, excluindo-se os demais meses e o 

valor de IPTU.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça. Instrui a inicial com os 

documentos de fls. 11/18.

A inicial foi recebida às fls. 21/23, sem a atribuição de efeito suspensivo 

aos embargos. Foi deferida a gratuidade da justiça à parte embargante.

 Às fls. 26 foi realizada audiência de conciliação, porém, não houve 

composição entre as partes.

 A parte embargada apresentou impugnação aos embargos às fls. 28/33, 

alegando que sempre emitiu recibo em duas vias acerca dos pagamentos 

dos aluguéis.

 Afirmou que a parte embargada está em débito com os aluguéis referente 

aos meses de abril a novembro de 2016, além dos valores de IPTU, 

asseverando que restou especificado no contrato a obrigação da parte 

embargante pagar esse tributo.

Pugnou pela improcedência da ação e a condenação da parte embargante 

em litigância de má-fé.

Juntou os documentos de fls. 34/57.

Às fls. 59 foi determinada a intimação da parte embargante para 

manifestar-se acerca da impugnação aos embargos e documento de fls. 

28/57. Foi ainda determinada a intimação das partes para especificar as 

provas que pretendem produzir.

Às fls. 60/63 a parte embargante se manifestou acerca da impugnação 

aos embargos, bem como requereu a produção de prova testemunhal para 

comprovar os pagamentos dos aluguéis. Juntou o documento de fls. 64.

Às fls. 66 foi certificado o decurso do prazo para a parte embargada 

especificar provas.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

D E C I D O.

 Inicialmente, tenho que deve ser indeferido o pedido de produção de 

prova testemunhal formulado pela parte embargante, com a finalidade de 

comprovar os pagamentos dos aluguéis, uma vez que a prova quitação 

deve ser feito por meio de recibo ou documento de carga probatória 

semelhante, como, por exemplo, comprovante de depósito ou 

transferência bancária.

 Ademais, tratando-se de negócio jurídico que a lei exige a prova escrita, 

somente é admitida a prova oral como subsidiária ou complementar da 

prova por escrito, nos termos do art. 227, parágrafo único, do Código Civil 

e art. 444 do Código de Processo Civil.

 No caso em apreço, não há prova documental do pagamento dos 

aluguéis, de modo que, resta prejudicada a produção de prova oral para 

sua comprovação.

 Também, deve ser ressaltado que a parte embargada juntou vários 

recibos de pagamentos de aluguéis pela parte embargante, o que 

evidencia que, nos meses que houve a quitação, a parte embargada 

forneceu o respectivo comprovante de pagamento.

 Assim, descabida a pretensão da parte embargante de demostrar a 

quitação dos aluguéis por prova exclusivamente testemunhal.

 Nesse sentido, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

PRETENSÃO DA DEMANDADA DE COMPROVAR O PAGAMENTO DOS 

VALORES POR ELA DEVIDOS ATRAVÉS DE TESTEMUNHAS. 

DESCABIMENTO. QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS QUE DEVE SER 

COMPROVADA MEDIANTE RECIBO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA 

EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. PROVA 

DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. "1. O pagamento de valor relativo a 

aluguel decorrente de locação de imóvel é comprovável, como cediço, 

através de recibo passado pelo credor ou até mesmo por crédito em conta 

bancária deste. 2. Inexiste cerceamento de defesa se o juiz, convencido 

da escancarada inadimplência dos alugueres, acolhe antecipadamente o 

pedido de cobrança de seus pertinentes valores, tanto mais porque, no 

caso, o pagamento não é passível de comprovação através de prova 

exclusivamente testemunhal." (TJSC, Apelação Cível n. 2008.017527-7, da 

Capital, rel. Des. Eládio Torret Rocha, j. 19-05-2011). RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJSC, Apelação Cível n. 

0037283-85.2009.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, 

Primeira Câmara de Direito Civil, j. 08-06-2017).

“LOCAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. 

COBRANÇA INSTRUMENTO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO - 

TESTEMUNHAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS INEXIGIBILIDADE. 

PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVA TESTEMUNHAL INADMISSIBILIDADE. - 

Instrumento contratual da locação constitui documento hábil à instrução da 

demanda, independentemente de estar assinado por duas testemunhas ou 
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de ter reconhecimento das firmas dos contratantes, formalidades que a lei 

não exige. Relação locatícia, ademais, incontroversa. - É Inadmissível a 

prova exclusivamente oral para demonstração do pagamento dos 

alugueis, sobretudo porque ausentes as hipóteses do art. 402 do CPC e 

porque o locatário poderia ter retido o pagamento até que a locadora 

outorgasse a quitação (art. 319, CC/02). Cerceamento de defesa 

inocorrente Prova do pagamento, a cargo do réu (art. 333, II, CPC), não 

produzida Precedentes desta Col. Câmara, E. Corte e do E. STJ. 

SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação 

0005336-21.2012.8.26.0048; Relator (a): Reinaldo Caldas; Órgão Julgador: 

26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 3ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 08/05/2013; Data de Registro: 09/05/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PAGAMENTO DOS LOCATIVOS. O 

pagamento dos locativos se prova pelo recibo de quitação, não sendo 

válida a prova testemunhal para tal fim. Art. 400, II, do CPC. Precedentes 

do Tribunal. Preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento 

antecipado do feito, desacolhida. BENFEITORIAS. COMPENSAÇÃO. 

DESCABIMENTO. Impossibilidade de compensação das benfeitorias no 

débito dos locativos, em face da cláusula de renúncia, pela locatária, ao 

direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel. Validade da 

cláusula. Inteligência do art. 35 da Lei nº 8.245/91, art. 578 do CC e da 

Súmula 335 do STJ. Precedentes do STJ e do TJRGS. CÁLCULO. 

Desocupado o imóvel em 05.maio.2009, o aluguel referente a tal mês não 

pode ser computado no cálculo do débito, na integralidade, devendo ser 

proporcional aos dias da ocupação. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJRS. Apelação Cível Nº 70049904055, 

Décima Sexta Câmara Cível, , Relator: Catarina Rita Krieger Martins, 

Julgado em 13/12/2012).

 Portanto, com fundamento no art. 370 do Código de Processo Civil, 

indefiro o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte 

embargante.

 Assim, estando a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença.

 A parte embargante alegou a existência de excesso de execução, sob o 

argumento de que os aluguéis foram pagos e que não houve previsão 

expressa no contrato quanto a sua responsabilidade pelo pagamento do 

IPTU.

 Com relação aos aluguéis, conforme planilha de cálculo de fls. 21 do 

processo de execução, estão sendo cobrados os valores correspondente 

aos meses de abril a novembro de 2016, o que foi confirmado pela parte 

embargada em sua impugnação aos embargos à execução, mais 

precisamente ao final das fls. 31.

 Assim, não merece acolhimento a alegação da parte embargante de que o 

aluguel do mês de março de 2016, que corresponde ao período de 

01/03/2016 a 01/04/2016, está sendo cobrado pela parte embargada, pois 

referido período não está incluído na planilha de cálculo.

 A parte embargante não demonstrou a existência de excesso de 

execução em relação aos aluguéis dos meses de abril, maio, junho, julho, 

agosto, setembro e outubro de 2016, pois não comprovou por meio de 

recibo ou outro documento que tenha realizado o pagamento desse 

período.

 Embora a parte embargante tenha alegado que os pagamentos foram 

efetuados ao procurador da parte embargada, Sr. Eloi Sadi Bulow, essa 

alegação não se apresenta suficiente para comprovar o pagamento dos 

aluguéis, pois a prova da quitação deve ser feita por meio de recibo ou 

documento de carga probatória semelhante, o que não se evidencia no 

caso em apreço.

 Ademais, caso a parte embargada ou seu procurador não tenha 

fornecido o recibo por qualquer motivo, poderia a parte embargante ter 

retido o pagamento até que lhe fosse entregue o comprovante da quitação 

ou mesmo ter consignado o pagamento judicialmente, contudo, essa 

cautela não foi observada pela parte embargante.

 Logo, como diz o brocardo: “quem paga mal, paga duas vezes”.

 O aluguel do mês de outubro de 2016 também é devido, pois, embora a 

parte embargante tenha alegado que efetuou a entrega do imóvel em 

03/10/2016, fato é que o imóvel foi formalmente devolvido somente em 

07/11/2016, conforme termo de entrega de chaves de fls. 19 do processo 

de execução.

 Assim, os aluguéis são devidos até a entrega das chaves e não da 

desocupação do imóvel, conforme já decidiu o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - PRETENSÃO AO PAGAMENTO 

DE DÉBITOS NÃO PLEITEADOS NA INICIAL - PEDIDOS DEDUZIDOS EM 

JUÍZO APÓS A CITAÇÃO DA RÉ - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DESTA 

- PRETENSÃO AFASTADA - ALUGUÉIS PEDIDO DE PAGAMENTO DOS 

MESES VENCIDOS E DAS MENSALIDADES VINCENDAS ATÉ A EFETIVA 

DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

ALUGUÉIS ATÉ O MÊS DE SETEMBRO/2013 - PRETENSÃO DE QUE 

OCORRA A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE OS 

ALUGUÉIS PAGOS AO APELANTE COM ALGUNS DIAS DE ATRASO - NÃO 

ACOLHIMENTO - LOCADOR QUE RECEBEU OS ALUGUÉIS SEM FAZER A 

CORREÇÃO E SEM QUALQUER OBSERVAÇÃO NO RECIBO EMITIDO - 

CONCORDÂNCIA TÁCITA COM O VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO SEM 

OS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS - DESOCUPAÇÃO QUE SE EFETIVOU EM 

OUTUBRO/2013 - ENTREGA DAS CHAVES EFETIVADA SOMENTE EM 

NOVEMBRO/2013 - ALUGUEL DEVIDO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS 

CHAVES - RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA LOCATÁRIA AO 

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à parte requer na peça inicial todos os 

pedidos que entende pertinentes em relação ao seu sustentado direito já 

que o aditamento da peça inaugural posteriormente à citação somente é 

admissível com o consentimento do demandado. Verificado que na pena 

inicial consta que o autor pleiteou o pagamento dos aluguéis vencidos e 

das parcelas vincendas até a efetiva desocupação do imóvel e 

demonstrado que a desocupação ocorreu em outubro de 2013, contudo, 

houve a entrega das chaves somente em novembro de 2013 a locatária 

responde pelo aluguel do mês anterior (outubro)/2013 devidamente 

corrigido na forma prevista contratualmente”. (TJMT. Ap 35798/2017, 

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).

 Embora a parte embargante alegue que no mês de outubro de 2016 o 

imóvel já estava sob os cuidados do Sr. Eloi, é incontroverso que nesse 

período estava sendo realizada as obras necessárias para reparação dos 

danos no imóvel decorrentes da locação, cujos reparos era de 

responsabilidade da parte embargante, conforme livremente pactuado no 

contrato.

 Nesse contexto, é devido o aluguel e encargos referentes ao período em 

que o imóvel ficou em manutenção. Nesse sentido:

 “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DÉBITOS ORIUNDOS DE 

CONTRATO DE LOCAÇÃO - REPAROS REALIZADOS APÓS A ENTREGA 

DAS CHAVES - ALUGUELE ENCARGOS DO PERÍODO EM QUE FOI FEITA A 

REFORMA - PREVISÃO CONTRATUAL - RESSARCIMENTO DEVIDO - 

OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE CUSTEAR DESPESAS COM COBRANÇA 

DA DÍVIDA - AMPARO LEGAL. I - É devido o pagamento de aluguel e 

encargos referentes ao período em que foram realizados os serviços de 

reparação dos defeitos constatados após o fim da locação e que eram da 

responsabilidade da locatária, mesmo que as chaves já estejam em poder 

do locador, se há previsão contratual expressa neste sentido. II - A 

sujeição do contratante ao pagamento de despesas com cobrança da 

dívida é legítima, possuindo amparo nos arts. 389 e 395 do Código Civil”. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0713.14.012240-7/001, Relator(a): Des.(a) João 

Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2017, publicação da 

súmula em 31/03/2017).

 Quanto ao mês de novembro de 2016, considerando que as chaves 

foram entregues em 07/11/2016, é devido apenas sete dias de aluguel 

desse mês e não o valor integral como exigido pela parte embargada.

 A jurisprudência já decidiu nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - ACORDO - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - ALUGUEL - ENTREGA DAS CHAVES - TERMO FINAL - 

PAGAMENTO PROPORCIONAL. O aluguel é o valor pago pelo locatário ao 

locador, referente à locação de uma coisa. Somente com a entrega das 

chaves é que ele se desobriga de cumprir com seus deveres e 

impossibilita de exigir direitos. Comprovado que as chaves foram 

entregues após o final da mensalidade do aluguel, se faz exigível o valor 

proporcional ao tempo utilizado”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0183.13.013229-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2018, publicação da súmula em 

09/03/2018).

“APELAÇÃO DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COBRANÇA DE 

ALUGUERES Benfeitoria. Cerceamento de Defesa. Inocorrência - Validade 

da cláusula contratual - Súmula n. 335 do STJ. O valor do aluguel deve ser 

proporcional à ocupação, devendo ser pago até o dia que houve a entrega 

das chaves. Multa contratual não pode incidir em mês que o aluguel foi 
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pago. Honorários advocatícios. Bis in idem. Afastamento dos honorários 

advocatícios fixados em 20% sobre o débito na planilha de cálculo 

apresentada pelo autor. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação 

0008371-27.2011.8.26.0564; Relator (a): Mario Chiuvite Junior; Órgão 

Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 

4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2014; Data de Registro: 

13/08/2014).

 Por fim, quanto ao pagamento do IPTU, o art. 22, VIII da Lei nº 8.245/1991 

estabelece que o locador é obrigado a pagar os impostos e taxas, e ainda 

o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a 

incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato.

 Em análise ao contrato de locação firmado entre as partes, constato que 

ao final da cláusula 3ª restou convencionado a obrigação do locatário 

pagar os tributos incidentes sobre o imóvel, vejamos:

“Cláusula 3ª. O imóvel objeto deste contrato será entregue nas condições 

descritas no auto de vistoria, ou seja, com instalações elétricas e 

hidráulicas em perfeito funcionamento, com todos os cômodos e paredes 

pintados, sendo que portas, portões e acessórios se encontram também 

em funcionamento correto, devendo o LOCATÁRIO mantê-lo desta forma. 

Fica também acordado, que o imóvel será devolvido nas mesmas 

condições previstas no auto de vistoria, além de, no ato da entrega das 

chaves, com todos os tributos e despesas pagas”. (g.n.).

 Assim, existindo previsão expressa no contrato de locação de que o 

locatário é obrigado a pagar os tributos, o que se inclui o IPTU, não há que 

se falar em excesso de execução nesse sentido, pois devido pela parte 

embargante.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

pela parte embargante para reconhecer o excesso de execução apenas 

em relação ao mês de novembro de 2016, sendo devido apenas sete dias 

de aluguel desse mês e não o valor integral como exigido pela parte 

embargada.

 A título de sucumbência, considerando que a parte embargada decaiu em 

parte mínima, condeno a parte embargante ao pagamento integral das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor 

atualizado da causa ficando esta condenação com a exigibilidade 

suspensa em relação à parte embargante, em razão da concessão da 

gratuidade de justiça.

Deixo de condenar a parte embargante em litigância de má-fé, por não 

ficar evidenciado o intuito da parte em agir com deslealdade processual.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, translade-se cópia para execução em apenso.

 P. R. I. C.

 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.: 253597 Nr: 19647-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ARLEI IVETE NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAISA CLEMENTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI SADI BULOW - OAB:11708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 253597.

 Vistos,

 Na presente data proferi sentença nos processos de embargos à 

execução, sendo julgada parcialmente procedente a ação.

 Assim, determino a intimação da parte exequente para no, prazo de 15 

dias, apresentar memória de cálculo do débito nos moldes da sentença 

proferida nos embargos à execução.

 No mesmo prazo, deverá a parte exequente indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196754 Nr: 12250-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERSONE XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº: 196754.

 Vistos,

 Albersone Xavier da Silva, às fls. 484/490, opôs embargos de declaração 

em face da decisão de fls. 481/482, aduzindo ser omissa, por não haver 

pronunciamento acerca da emissão, da parte exequente, na posse dos 

bens imóveis penhorados, em razão de sua nomeação como depositário.

 Na mesma oportunidade, a parte exequente se manifestou acerca da 

petição de fls. 474/475, informando, em síntese, não possuir interesse na 

proposta de acordo.

 A parte executada foi intimada para se manifestar acerca dos embargos 

de declaração, contudo, quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 493.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 491).

 Quanto à alegada omissão, verifico que na decisão de fls. 481/482 a 

parte exequente foi nomeada como depositária dos bens imóveis 

penhorados, haja vista a recusa da parte executada em ocupar esse 

encargo e pela inexistência de depositário judicial, contudo, não houve 

pronunciamento acerca quanto a sua imissão na posse dos imóveis, razão 

pela qual, passo a suprir a omissão, nos seguintes termos:

“Diante da nomeação da parte exequente como depositária dos bens 

imóveis penhorados (termo de penhora de fls. 471), não resta outra 

alternativa não ser a transferência da posse dos referidos bens à parte 

exequente, pois caso contrário, restará prejudicado o pleno exercício do 

encargo de depositário.

Nesse sentido, a jurisprudência já decidiu:

“Cumprimento de sentença. Penhora sobre os direitos possessórios 

envolvendo o contrato de cessão que foi objeto da ação. As partes 

fizeram acordo para ressarcimento da autora, em dinheiro, sem menção à 

entrega da posse. Os direitos sobre o imóvel foram penhorados e os 

executados se recusaram a assumir o encargo de depositário. É 

pressuposto do depósito a posse da coisa depositada, sob pena de ser 

inviável a condição de depositário que tem dever de zelar pela coisa 

depositada e suportar os ônus de sua deterioração. Exequente que 

pretende a imissão na posse para poder assumir o encargo de depositária 

determinado pela r. decisão agravada. Admissibilidade. Impõe-se o 

provimento para determinar a imissão da exequente na posse do imóvel, 

sob pena de ser inviável a condição de depositário que os executados, 

repita-se, recusaram. Recurso provido, com observação”. (TJSP; Agravo 

de Instrumento 2216565-31.2017.8.26.0000; Relator (a): Maia da Cunha; 

Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de 

França - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 

20/04/2018).

Portanto, determino seja formalizado o auto de depósito dos imóveis 

penhorados às fls. 471, nomeando-se o exequente como depositário, com 

a simultânea transferência da posse dos bens a ele.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de fls. 484/490, para 

suprir a omissão apontada nos termos acima, a qual passará a integrar a 

decisão de fls. 481/482.

Outrossim, considerando que a parte exequente não aceitou a proposta 

de acordo ofertada pela parte executada, determino o regular 

prosseguimento do feito.

 Expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, devendo as 

partes ser intimadas da avaliação para, querendo, se manifestarem em 05 

dias.

 Cumprida a determinação acima e não havendo impugnação à avaliação, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

quanto à adjudicação do bem penhorado, indicação de leiloeiro ou a 
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realização da alienação por sua própria iniciativa, consignando-se que na 

ausência de indicação caberá a este Juízo a designação de leiloeiro.

 Havendo interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 dias, (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil), remetendo, em seguida, os autos à conclusão.

 Não havendo interesse por parte do exequente em indicar leiloeiro ou 

realizar a venda extrajudicial, mantenho a nomeação do leiloeiro 

credenciado José Pedro Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington 

Martins Araujo (Registro JUCEMAT n.º 17), já nomeados às fls. 448/448.

 Visando maior efetividade na alienação, revogo as condições inseridas 

na decisão de fls. 448/449 e passo a estabelecer as seguintes condições 

para a concretização da alienação, as quais deverão ser observadas 

tanto na realizada por iniciativa do exequente quanto por leiloeiro 

credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações constantes nos itens “a” à “h” desta decisão, inclusive 

quanto à comissão do Leiloeiro.

 Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações que 

auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal medida 

útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação exame e 

inspeção dos bens.

 Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, requisite-se 

ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; (b) certidões 

das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de 

débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e 

valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do 

Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

(CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele 

junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

 Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), na 

forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) deverá(ão) 

ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em resumo, pelo 

menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a mencionada no 

item “b” da presente decisão.

 Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, caso 

não possuam advogado constituído nos autos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 237688 Nr: 4831-50.2017.811.0055

 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: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A, ITAU ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/GO 

17756-A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Autos n.º 237688.

Vistos,

 Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença de fls. 182/186.

 Após, inexistindo qualquer manifestar das partes no prazo de 15 dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 10 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148971 Nr: 8913-03.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO SALES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, remeto os autos ao setor de expedição de 

matéria imprensa, a fim de que as partes sejam intimadas para 

manisfestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161839 Nr: 12744-25.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. A TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA, 

VALDIR MARCHETTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252194 Nr: 18532-78.2017.811.0055

 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: GUSTAVO CUSTODIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 9.802

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 213542 Nr: 4897-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. K. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY CARLA DE CAMPOS 

ALVES - OAB:OAB/SP 228.099, SANDRO ARANDA MENDES - 

OAB:343586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285898 Nr: 13770-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS APARECIDO PORTELA GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro: 

Vila Araputanga, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288556 Nr: 15967-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento deuma diligência ao oficial de justiça, no bairro: 

centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de 

guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 239201 Nr: 6697-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO LOPES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco)dias 

efetuar o preparo da carta precatória a ser cumprida na Comarca de 

Rondonópolis-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288559 Nr: 15970-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro: 

centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de 

guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158698 Nr: 7296-71.2013.811.0055

 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): EDILSON DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme os extratos a seguir, efetuei pesquisa junto ao 

sistema RENAJUD, todavia, foi encontrado apenas um veículo em nome do 

executado, e ainda com a restrição de "alienação fiduciária". Certifico que, 

ainda assim, inseri as restrições de transferência e circulação sob 

referido veículo. Dessa forma, intimo a exequente para se manifestar, 

especialmente informando se deseja manter as restrições inseridas, no 

prazo de 5 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158082 Nr: 6676-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESPACHANTE BRASIL LTDA ME, FELÍCIO 

RODRIGUES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, a ser realizada no Centro desta cidade,, a 

ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153946 Nr: 2586-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, haja vista a pesquisa junto ao sistema RENAJUD realizada 

nesta data, intimo o requerente para indicar a localização dos veículos, a 

fim de serem penhorados, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289705 Nr: 16817-64.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.COMODORO-MT, JOELMA PINHEIRO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 23.949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 289705.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111813 Nr: 2012-24.2009.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JULIANA CIRIACO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES MARAJA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14.160 MT, SANDRERLI FERREIRA NERY - OAB:3564/MT

 Autos nº: 111813.

 Vistos,

 Aguarde-se por mais 90 dias o desfecho do agravo de instrumento 

interposto contra a decisão de fls. 773/774.

 Reitere-se o pedido de informação ao TRF.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287688 Nr: 15358-27.2018.811.0055

 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: DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI PSCHEIDT, ELIO ADANIR GIONGO, 

VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 Certifico que, nos termos do artigo 677, § 3.º, do CPC, procedo à citação 

dos embargados para contestarem a presente ação, cujo prazo de 15 dias 

iniciar-se-á a parte da data da audiência designada para a data de 

23/10/2018, caso não haja composição ou não comparecendo qualquer 

das partes em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260808 Nr: 25453-53.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIANE VALERIANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS DIAS DOS SANTOS, JOSEVAL DIAS 

DOS SANTOS

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma acordada. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, exceto se houver pedido de 

cumprimento pela parte autora. Os presentes saem intimados com 

renúncia do prazo recursal. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 240786 Nr: 8804-13.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TRETTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZIEL VALÉRIO MAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma acordada. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, exceto se houver pedido de 

cumprimento pela parte autora. Os presentes saem intimados com 

renúncia do prazo recursal. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253908 Nr: 19831-90.2017.811.0055

 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: ELIZABET DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 185 de 656



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma acordada. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, exceto se houver pedido de 

cumprimento pela parte autora. Os presentes saem intimados com 

renúncia do prazo recursal. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276549 Nr: 6155-41.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.26, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108029 Nr: 6736-08.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURONICA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158166 Nr: 6766-67.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILEIDE CASTRO DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT, VERONICA CAMARA ROMANI - OAB:OAB/MT 

19.057-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116872 Nr: 6883-97.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 114192 Nr: 4330-77.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGÍDIO VALÉRIO

 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): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132039 Nr: 1848-88.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDE DE SOUZA VICENZI

 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): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147659 Nr: 7474-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA REIS

 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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123124 Nr: 2198-13.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA BEVILACQUA BATISTA

 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): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 115107 Nr: 5248-81.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO TIMOTEO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 125202 Nr: 4172-85.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES FANTIN

 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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128192 Nr: 7079-33.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELIA OLIVEIRA SANTOS

 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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 204457 Nr: 18311-66.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 116, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, a fim 

de regularizar a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito (CPC, art. 485, III).

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177878 Nr: 19990-38.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BEZERRA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127655 Nr: 6568-35.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 183782 Nr: 1813-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAULINA CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 187 de 656



 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.: 148759 Nr: 8674-96.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELA TATIANE DE SOUZA PAPADIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256/MT

 Processo n.º 8674-96.2012 (Cód. 148759)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas 48/49 como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Entrementes, ante a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o 

qual trouxe inovações concernentes aos requisitos da petição de 

cumprimento de sentença, determino a parte requerente que retifique o 

petitório observando os termos do artigo 534 NCPC, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, tendo em vista a concordância (fl. 51) com o cálculo 

apresentado, HOMOLOGO a planilha acostada ao feito junto ao pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições 

insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil após a 

efetuação da retificação anteriormente mencionada.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 14787 Nr: 594-32.2001.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA VIP LTDA, FRANCISCA COSTA 

PESSOA, ILCA PESSOA NUNES GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT, 

SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL ANTONIO ABREU - 

OAB:19626, MARIA LUIZA ABREU - OAB:44.005-SC

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 106/109, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o exequente a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155295 Nr: 3917-25.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEO WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE DE OLIVEIRA, DETRAN - MT - 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MATO GROSSO

 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:, Departamento Jurídico do 

DETRAN-MT - OAB:, LUCAS OSVIANI - OAB:13920

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido formulado por CLEO WALDOW em face de 

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA e DETRAN-MT, todos qualificados nos 

autos.Sucumbente, arcará o Autor com as custas e despesas 

processuais bem assim com a verba honorária que ora fica arbitrada em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até a data do 

efetivo pagamento, levando-se em conta o tempo de duração do 

processo, a natureza da demanda, o valor do débito e o trabalho do 

advogado (art. 85, §2º, do CPC).Intime-se. Cumpra-seTangará da Serra, 

11 de setembro de 2018.FRANCISCO NEY GAIVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165800 Nr: 4721-56.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 191524 Nr: 7908-38.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CAMILA DE GOIS, DERISVALDO DE SOUZA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

DANILO CARLONI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que 

diga acerca da(s) correspondência(s) retro devolvida(s), manifestando 

interesse no prosseguimento do feito (informar novo endereço da 

secretaria de saúde de Cuiabá), no prazo legal.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135605 Nr: 5781-69.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCILIA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. retro, interpostos pela 
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parte requerida são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora/embargada para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 149918 Nr: 9912-53.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 138/140, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 166057 Nr: 5177-06.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MAZEPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 110/111, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141589 Nr: 936-57.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. retro, interpostos pela 

parte requerida são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora/embargada para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168500 Nr: 9081-34.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETH MIRANDA EIDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138157 Nr: 8555-72.2011.811.0055

 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: FLORIPES DE AZEVEDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 116/117, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143448 Nr: 2965-80.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELISA ALVES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 99/100, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140967 Nr: 279-18.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZI DO CARMO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

Grupo Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda, ADÃO GRACIANO DAL MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TANGARA 

DA SERRA-MT - OAB:, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. 332/333, interpostos pelo 

requerido Município de Tangará da Serra-MT são tempestivos. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora/embargada para, querendo, manifestar-se no prazo legal, nos 

termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto
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Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157298 Nr: 5917-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE ALVES DE ABREU, REGIANE ALVES 

CARVALHO ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, DARLENE KATIA FOGLIATTO GOUVEIA - 

OAB:12106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136063 Nr: 6289-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA RIBEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129536 Nr: 8369-83.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENHA DE LOURDES TORRENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, NEULA DE 

FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128064 Nr: 6962-42.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BIGATON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127173 Nr: 6088-57.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126335 Nr: 5272-75.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIA APOLINARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 112293 Nr: 2503-31.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LÚCIO DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 107784 Nr: 6470-21.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAIXAO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 105054 Nr: 3793-18.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SOUZA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138157 Nr: 8555-72.2011.811.0055

 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: FLORIPES DE AZEVEDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141589 Nr: 936-57.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 191 de 656



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135605 Nr: 5781-69.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCILIA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 166057 Nr: 5177-06.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MAZEPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287127 Nr: 14870-72.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MARTINS VILLELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S.C, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e recebo os embargos opostos 

pelo executado Roberto Martins Villela, 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.Em razão do pedido de designação de audiência de conciliação pelo 

embargante, reputo cabível o deferimento de tal pleito nesta fase, nos 

termos do § 3º, do art. 3º do CPC, uma vez que a conciliação deverá ser 

estimulada por todos os agentes do processo, bem como que ao menos 

uma tentativa de composição não deve ser negada às partes, com o fim 

de promover maior efetividade na resolução da presente lide, 

independentemente da fase procedimental que se encontra o feito.Assim, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 10 de outubro de 

2018, às 14h30min (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.Cumpra-se. Após, encaminhe os autos conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228452 Nr: 17100-58.2016.811.0055

 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): ELEN MACHADO

 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:

 Vistos em correição,

 Preceitua o artigo 524 do Código de Processo que o requerimento do 

pedido de cumprimento de sentença deverá ser instruído com o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

Assim, intime-se a parte autora para sanar o vício, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273540 Nr: 3884-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ZATIR ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Augusto Segabinazi, MARIZETE 

APARECIDA FERMO SEGABINAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando-se que o acordo formulado entre as partes e homologado 

pelo Juízo nos nº 18458-24. 2017. 811.0055 – Código nº 252097 abrangeu 

o presente incidente, bem como foi ofertado como garantia o veículo 

ADK6141, procedendo-se sua restrição perante o sistema Renajud, defiro 

o pedido formulado conjuntamente pelas partes para proceder a baixa da 

restrição judicial do veículo NUB1350.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, voltem-me 

os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288370 Nr: 15811-22.2018.811.0055

 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): VALERIA LOPES 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 dias.

No caso dos autos, não se constata a constituição em mora do devedor, 

visto que a notificação de fl. 46/V sequer chegou a ser entregue, 

constando como motivo da devolução “mudou-se”, razão porque não 

preenchidos os requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69.

Outrossim, deve o requerente juntar aos autos cópias legíveis dos 

documentos que instruem a inicial, uma vez que o contrato bancário e a 

nota fiscal da compra do veículo estão ilegíveis, sendo imprestáveis à 

análise do feito. Portanto deve a parte autora substituir os documentos 

encartados às fls. 42/45.

Desta feita, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte requerente para comprovar a mora do devedor e juntar 

novamente os documentos de fls. 42/45 com cópias legíveis, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 206074 Nr: 19676-58.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, 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 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 Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288306 Nr: 15755-86.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 Vistos em correição.

Inicialmente, concedo a parte embargante os benefícios da gratuidade da 

justiça para recebimento dos presentes embargos, nos moldes ditados 

pela Lei 1060/50 e artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação, bem como, se detectado que não faz 

“jus” ao pleito, com a aplicação de multa do décuplo do valor das custas 

processuais devidas.

Considerando-se a ausência de pressupostos legais, bem como a falta de 

requerimento do embargante, recebo os presentes embargos opostos, 

sem efeito suspensivo (CPC, art. 919).

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.

Cumpra-se.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286240 Nr: 14089-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JOSÉ FERREIRA, JULIANA MARA DE 

SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos em correição.

Analisando as razões apresentadas pelo agravante às fls. 143 e 181/194, 

não vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a modificação 

da decisão de fls. 56/57, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios 

fundamentos (RAI nº. 1010081-81.2018.8.11.0000).

Remetam-se as informações à I. Relatora.

Aguarde-se o retorno do mandado de citação e a apresentação de 

contestação pelos requeridos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1476 Nr: 184-81.1995.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMOTAL RETIFICADORA DE MOTORES TANGARÁ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Intimação do executado para fornecer nos autos os dados necessários 

para expedição de alvará, nome do titular, CPF ( pessoa física), CNPJ ( 

pessoa jurídica),banco, numero do banco, conta corrente e agencia, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 246688 Nr: 14171-18.2017.811.0055

 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: Sirlene Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Rodrigues da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, GUSTAVO TOSRES CARDOSO - 

OAB:6635, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, Mirian 

Costa Cardoso - OAB:6361

 oportunize-se a manifestação das partes quanto a especificação de 

provas e indicação de pontos controvertidos e interesse em designação 

de audiência para conciliação/saneamento do feito e então conclusos para 

saneamento, designação de audiência ou julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 159168 Nr: 7884-78.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO DE 

LIRA RAMOS, GILNEI LUIS RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, 

CLAITON DA SILVA PEREIRA, ROSECLER GOULART PEREIRA, EUGENIO 

SGOBI NETO, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ADRIANA MARIA 

SILVA CAVICCHIOLI SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 intimação do Dr. Wilker Christi Correa o qual figura como Administrador 

judicial da empresa RSP Agropecuaria LTDA, para manifestar nos termos 

do § único do artigo 76 da Lei 11101/05 para representar os interesses da 

massa falida nestes autos. Devendo o Cartório diligenciar junto aos 

mencionados autos para a identificação do administrador judicial.

Ofertados embargos ou apresentada qualquer manifestação, 

oportunize-se o contraditório e então conclusos.

Certificado o prazo para oferecimento de embargos, conclusos para o 

saneamento e eventual julgamento do feito no estado em que se 

encontra.Permaneçam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178416 Nr: 20540-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NIRLEI MARIA BALDO PEDROZO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO 

FORCINITTI VALERA - OAB:PR/59572-A, THIAGO GUARDABASSI 

GUERRERO - OAB:320490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 150/151.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260536 Nr: 25228-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Intimação das partes por meio de seu advogado do termo de penhora 

expedido nos autos, às folhas 128, bem como do autor para providenciar 

à custa da certidão expedida para fins de penhora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260536 Nr: 25228-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Passo Fundo 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225213 Nr: 14445-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE MARTINS AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar no prazo legal, quanto ao complemento 

de diligencia do oficial de justiça, Realizadas as diligencias 

complementares e cumprido os atos, seja a parte autora intimada a efetuar 

o depósito no valor de R$ 257.00 ( duzentos e cinquenta e sete reais) 

referente a 07 diligencias local a ser depositado por meio de guia, 

disponibilizada no link, http: // arrecadação. Tjmt. Jus br# guia/ diligencia 

deposito indicando este oficial de Justiça, Manoel Reis Cangussu Ribeiro, 

para o recebimento. Bem como requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 169227 Nr: 10107-67.2014.811.0055

 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): J A SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA ME, 

LUCAS CASUSA JERONIMO, EDILAINE GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 204, bem como acerca da certidão: CERTIFICO que 

revendo os autos constatei que decorreu o PRAZO para que os 

Executados indicassem relação de bens passiveis de Penhora, sendo 

que, somente o Executado LUCAS CASUSA JERONIMO manifestou-se por 

meio da Defensoria às fls. 204. A executada Edilaine Gomes de Oliveira 

não se manifestou nos autos. Certifico ainda que, conforme Certificado às 

fls. 174, a empresa Executada J. A. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA ME 

não foi localizada, pois foi EXTINTA.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217314 Nr: 7796-35.2016.811.0055

 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): ANTONIO DE OLIVEIRA

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

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151986 Nr: 595-94.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PONCIANO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.428, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 185.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116511 Nr: 6566-02.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES ACAMPO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON LOPES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTIN PERON - OAB:

 intimação dos advogados das partes para manifestarem acerca dos 

documenos transladados dos autos codigo 118429, acostados aos autos 

as ls. 99/107, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63492 Nr: 5009-48.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:58971/PR

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 678/679.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216129 Nr: 6769-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, 

NOGUEIRA. ELIAS, LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819, JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:sp146428, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - OAB:138871/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Intimação do autor do alvará eletrônico n. 428295-7/2018 expedido nos 

autos, as folhas 77, Beneficiário Nogueira, Elias l. e Matias 

Advogados-EPP, no valor R$ 1.264,60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177002 Nr: 19059-35.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL DE OLIVEIRA GOMES

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

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

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 239.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59691 Nr: 1338-17.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PEDRO GELSON DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Ledi Figueiredo Bridi - OAB:9413

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 448.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 50912 Nr: 1178-26.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA 

SCHMECHEL BETTIO, JOÃO AMPELIO BETTIO, SIRLEI TEREZINHA 

SCHROPFER BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A, Rafael Lopes de Oliveira Casati - OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para comprovar em 05 (cinco) dias a 

distribuição da carta precatória expedida para comarca de Comodoro-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287039 Nr: 14798-85.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON AVELINO AZOMAECE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILA KARINA DE JESUS TESTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 

VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo legal, sanar a 

irregularidade existente no que se refere ao endereço da parte requerida, 

para possibilitar a citação da mesma, conforme a Resolução nº 

021/2011/TP, que segue parcialmente transcrita: "RESOLUÇÃO N.º 
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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. (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248277 Nr: 15286-74.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDONI VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que em diligência realizada nesta oportunidade foi 

constatada a inexistência de gravame, reitere-se o oficio a Instituição 

Financeira, para que esclareça a atual situação do financiamento indicado 

a fls. 39.

Eventualmente informada a quitação do financiamento, oportunize-se a 

manifestação do autor e então conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281534 Nr: 10252-84.2018.811.0055

 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: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A, CNH 

INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, MUNIR YUSEF JABBAR - OAB:10.582-MS, 

SHAILLA STREPPEL JABBAR - OAB:14.574/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ao Cartório Distribuidor para que certifique a data e forma 

(dependência/sorteio) da distribuição/redistribuição do presente feito, bem 

como dos autos cod. 280568, 256696 e 284035, destacando incluisve a 

data e forma da primeira e segunda distribuição dos autos 256696, 

devendo ainda certificar a pendência e o montante das custas atinentes a 

redistribuição do presente feito a este Juízo, observando-se inclusive a 

natureza não oficializada do Cartório Distribuidor.

Sem prejuízo, oportunize-se ao requerido manifestação no prazo legal 

quanto a aventada irregularidade/ilegalidade na distribuição dos autos 

280568, que seria simples cópia parcial/integral dos autos cod. 256696 

que penderia de distribuição.

Após, conclusos para análise do pedido de parcelamento com 

consequente prejuízo dos embargos de declaração, bem como dos 

pedidos atinentes a avocação e declineo apresentados por ambas as 

partes e do pedido de tutela liminar, na hipotese de eventual acolhimento 

do pedido de parcelamento ou mesmo de eventual recolhimento integal e 

voluntário do autor após ciência das custas efetivamente pendentes.

Cumpra-se com urgência, ante a pendência atinente a análise da 

antecipação de tutela.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285976 Nr: 13876-44.2018.811.0055

 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: FLAVIA CHRISTINE DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR

 Vistos,

Considerando-se que de fato não foi fixado prazo especifico para o 

levantamento do proteste e sim determinada a cessação imediata de 

novas cobranças e que o levantamento depende de atos administrativos 

automatizados simples que não justificam a fixação de 30 dias de prazo 

para cumprimento, cosngino o prazo de 5 dias para o levantamento, 

devendo ser a requerida intimada por cCarta Com AR, sem prejuízo de 

eventual intimação diretamente a preposto/advogado da requerida em 

audiência de conciliação designada para data proxima, devendo o Cartório 

se atentar para a designação e diligências necessárias para a realização 

da intimação do requerido.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 273241 Nr: 3626-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLACE SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Vistos, Wallace Sales da Silva foi denunciado como incurso nas sanções 

do artigo 121, §2°, II e IV, ambos do Código Penal.Segundo consta, no dia 

18 de fevereiro de 2018, por volta das 17h, nesta cidade de Tangará da 

Serra, o processado, impelido por motivo fútil e por meio de recurso que 

dificultou a defesa da vítima, desferiu vários golpes de faca contra Maico 

Silva dos Santos que o levaram à óbito. PRONUNCIO O ACUSADO 

WALLACE SALES DA SILVA, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO 

ARTIGO 121, §2º, II (MOTIVO FÚTIL, consistente em uma discussão por 

dívida insignificante de R$ 20,00 para compra de drogas) E IV (recurso 

que dificultou a defesa da vítima, consistente em dissimulação que 

surpreendeu o ofendido), DO CÓDIGO PENAL.Em que pesem as 

argumentações defensivas, observo que os pressupostos e os 

fundamentos para a manutenção da medida cautelar de prisão ainda se 

mostram presentes e, agora, com mais intensidade em decorrência da 

pronúncia. Diante disso, acrescentando as razões já utilizadas para 

decretação da segregação processual e para indeferimento de pedido 

liberatório anterior, bem como que o acusado aguardou a primeira fase 

deste rito, privado de sua liberdade, MANTENHO A PRISÃO PROCESSUAL. 

Considerando que este juízo é o competente para a realização da sessão 

de julgamento, PRECLUSA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, desde já, nos 

termos do art. 422 do CPP, determino a intimação das partes para, em 

cinco dias, apresentar rol das testemunhas que irão depor em plenário, até 

máximo de cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 263485 Nr: 27336-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA MAYARA DA GLORIA, CYNTIA 

REGINA CONTE DA SILVA, ANA LUCIA RAIMUNDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:21128/B

 Vistos,

 Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha de defesa 

Maria Pires dos Santos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Determino que o gestor providencie a juntada do laudo toxicológico 
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definitivo antes de abrir vista as partes.

 Concedo o prazo sucessivo de três dias para as derradeiras 

argumentações.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 270091 Nr: 1136-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALBRECHT, RONALDO FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Certifico que impulsiono os autos para intimar a defesa do réu RONALDO 

FERREIRA DA SILVA, do despacho a seguir " à Defesa, para 

apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada."

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 233090 Nr: 22017-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Gilmar dos Santos Silva Filiação: Eduardo Silva e Maria 

dos Anjos, brasileiro(a), natural de Tangara da serra-MT, , Endereço: 

Atualmente Em Local Incerto e Não Sabido

Finalidade:NOTIFICAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo 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 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 03.11.2016, nesta, o denunciado com consciencia e 

vontade, trazia consigo 01 porção de substancia analoga a maconha, para 

consumo pessoal.

Decisão/Despacho:Autos nº: 22017-23.2016.811.0055. Código Apolo nº: 

233090.Vistos etc. 1) Atenta aos autos, DEFIRO integralmente a 

manifestação do Parquet acostada às fls. 41, razão pela qual, 

considerando que o réu Gilmar dos Santos Silva, nos termos do art. 361, 

c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, NOTIFIQUE-SE o 

acusado pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze (15) dias, 

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 (art. 55, da Lei 

11.343/06). 2) Uma vez procedida à notificação, OFICIE-SE à SEJUDH 

(Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos) para que, no prazo 

de cinco (05) dias, informe a este Juízo se o réu se encontra segregado 

em alguma unidade prisional do Estado de Mato Grosso. 3) Não havendo 

apresentação de defesa, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública Estadual 

para oferecê-la em até dez (10) dias, concedendo-lhe VISTA dos autos. 

4) Apresentada a defesa, dê-se VISTA ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de cinco (05) dias. CUMPRA-SE. Tangará da 

Serra, 29 de junho de 2018. Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 223712 Nr: 13022-21.2016.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS ANJOS RODRIGUES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Vistos,Trata-se de processo executivo em que Diego dos Anjos 

Rodrigues de Carvalho estava cumprindo pena no regime semiaberto.Às 

fls. 136/137, foi acostado aos autos informação de que o reeducando teria 

descumprido as condições fixadas em razão da prática de outro delito. 

Constatado nos autos, que a autoridade . Evidenciando-se o cometimento 

de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal, é 

perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a 

exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão 

definitiva. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de se impor a 

regressão de regime quando da prática de novo crime, durante o 

cumprimento da pena, independente de condenação ou trânsito em 

julgado. A regressão do regime prisional é procedimento administrativo, 

não devendo, por isso, incidir o princípio da presunção de inocência. 

(TJMT; AG-EXPEN 134346/2016; Colíder; Rel. Des. Juvenal Pereira da 

Silva; Julg. 09/11/2016; DJMT 18/11/2016; Pág. 129).Diante disso, DECIDO: 

1 - DETERMINO a regressão cautelar para o regime FECHADO, devendo a 

secretaria expedir mandado de prisão.2 – SUSPENDO o presente 

executivo de pena até ulterior deliberação, tendo em vista que o 

reeducando está preso no processo de cód. 219867.3 – Designo 

audiência de justificação para o dia 24/09/2018, às 13h30min.Às 

providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 282130 Nr: 10741-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA OLIVEIRA, ANDERSON 

CLEITON DE ALMEIDA AMARAL

 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: 10741-24.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 282130.

Vistos.

1) Atenta aos autos, em que pese a manifestação do Parquet acostada às 

fls. 117 verso e, antes de analisar a defesa apresentada às fls. 116 pelo 

réu Diego, constato que o mandado de prisão expedido em face do réu 

Anderson Cleiton de Almeida Amaral no procedimento tombado sob o 

Código Apolo nº 279849, foi devidamente cumprido no dia 20 de julho de 

2018 na Comarca de Cuiabá/MT, razão pela qual, EXPEÇA-SE carta 

precatória ao respectivo Juízo, com a finalidade de se proceder a 

CITAÇÃO do acusado, para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

2) Após a apresentação de resposta, se necessário, ABRA-SE VISTA 

dos autos ao Ministério Público para manifestação.

3) Por fim, considerando que o réu Diego da Silva Oliveira se fez 

acompanhar, na audiência, de custódia, por Defensora Pública, INTIME-SE 

o advogado subscritor da resposta de fls. 116/116 verso, Dr. Alexandre 

Amaral Magalhaes Filho para, no prazo de dez (10) dias, juntar aos autos 

o imprescindível instrumento de procuração, sob as penas da lei.

4) Empós, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 06 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 162447 Nr: 13831-16.2013.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI GONÇALVES DE FARIA, JONAS 

APARECIDO NINFA DE ARANTES, NEREU CARLOS DAVILA, RONY KLEY 

VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT, 

JULIO CESAR BRUM DE MATTOS - OAB:16.156-MT, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 Autos nº: 13831-16.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 162447.

Vistos.

O presente feito se encontra com audiência designada para o dia 

31/10/2018, às 13h30min (fls. 320). Assim, considerando que restam 

apenas serem ouvidas duas das testemunhas de defesa do corréu Rony 

Kley Vieira da Silva, quais sejam, Jefferson Tiago Silva e Hiego Lima 

Campos e que elas já saíram intimadas na ata de fls. 320, bem como, o 

patrono do respectivo réu e o Ministério Público, CUMPRA-SE a 

determinação feita pela Magistrada no sentido de INTIMAR os demais réus 

(Nei Gonçalves de Faria, Jonas Aparecido Ninfa de Arantes e Nereu 

Carlos Davila) e seus respectivos patronos para comparecerem à 

audiência supra redesignada, estes últimos (advogados), sob pena de 

imposição da multa de que trata o art. 265 do CPP.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 06 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 244096 Nr: 12056-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SOARES RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CÁSSIO MELLO 

- OAB:14.312-B/MT

 Autos nº: 12056.24.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 244096.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 

2018, às 16h30min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 07) e as de defesa (fls. 50).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado.

5. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 28 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 223757 Nr: 13078-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Autos nº: 13078-54.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 223757.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de outubro de 

2018, às 15h30min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

vítimas arroladas às fls. 01-E.

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

5. CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 18 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO (REQUERENTE)

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Vistos. Intimem-se os reclamados para, no prazo de 5 dias, manifestar 

sobre a prestação de contas apresentada pelo reclamante. Compulsando 

os autos, verifica-se que foi expedido alvará no valor de R$ 5.898,12 

(cinco mil oitocentos e noventa e oito reais e doze centavos) e, até a 

presente data somente foi prestado contas do valor de R$ 4.978,41 

(quatro mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), 

restando saldo remanescente de R$ 917,71 (novecentos e dezessete 

reais e setenta e um centavos). Assim, INTIME-SE o reclamante para, no 

prazo de 5 dias, prestar contas em relação ao saldo remanescente, 

fazendo constar que a omissão será comunicada ao Ministério Público 

para as providências cíveis e penais que julgar pertinentes. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direiro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NILDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO (ADVOGADO(A))

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se a executada para, no prazo de 10 dias, efetuar o 

pagamento do saldo remanescente, conforme pedido do ID 15015090. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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, 05 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI (ADVOGADO(A))

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

MATHEUS GHISI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000844-52.2018.8.11.0055 Autor (a): Massaroli & Cia Ltda. - 

EPP Ré (u): José Sebastião dos Santos PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 
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microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 29 de agosto de 2018, às 13h30m (cf. ID 

n. 15039469), apesar de devidamente intimada para tanto (cf. ID n. 

16285243, 12782034). Neste contexto, conforme disposto no artigo 20 da 

Lei 9.099/95, “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”. Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da ré. 

A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a 

presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica 

em procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo réu 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do valor 

de R$ 1.041,86 (mil e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos)[5], 

decorrente da venda de produtos e prestação de serviços (cf. extrato de 

vendas e boletos anexos à petição inicial). Por tal razão, requer a parte 

autora que seja julgado procedente o pedido da presente ação para 

condenar a parte ré ao pagamento quantia acima citada. Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implicam na 

procedência parcial do pedido, pelo que é a parte autora credora da 

quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando-se a ré ao 

pagamento de R$ 1.041,86 (mil e quarenta e um reais e oitenta e seis 

centavos), que deverá ser acrescidos de juros de mora (simples) ao mês, 

a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a incidir da data do 

vencimento de cada uma das obrigações inadimplidas. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 de setembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 10 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Montante não 

atualizado e sem incidência de juros legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011748-80.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DORI EDSON DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

ROGERIO GALLEGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

ATAFE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8011748-80.2016.8.11.0055 Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais Reclamante: DORI EDSON DA SILVA TAQUES Reclamado: ATAFE 

TRANSPORTE LTDA – ME, MARCELO RODRIGUES DA SILVA e NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, sem preliminares 

e não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS em razão de 

acidente de trânsito. Afirma o reclamante que no dia 07/04/2016 estava 

dirigindo seu veículo Fiat/Strada Fire CE, placa KAB-4609, de cor branca, 

ano 2004 e modelo 2005, quando por volta das 07h20min o motorista 

Marcelo Rodrigues da Silva (segundo requerido) dirigindo a carreta de 

propriedade da empresa Atafe (primeira requerida) tentou fazer uma 

ultrapassagem arriscada no veículo do autor. Porém, ao perceber que não 

teria tempo suficiente para efetuar a ultrapassagem por completo, teria 

tentando o motorista retornar para a sua pista de rolamento, ocasião em 

que veio a colidir com a traseira do carro do requerente, arremessando-o 

para fora da pista e causando o capotamento de seu veículo com grandes 

avarias. Afirma, ainda, que o Requerido não prestou socorro. Diante disso, 

requereu a condenação dos Requeridos na obrigação de reparar o 

prejuízo material sofrido, no valor de no valor de R$ 15.017,50 (quinze mil, 

dezessete reais e cinquenta centavos) e indenização por danos morais na 

monta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Os promovidos ATAFE 

TRANSPORTE LTDA – ME e MARCELO RODRIGUES DA SILVA em sua 

defesa afirmam que o motorista requerido não agiu com imprudência ou 

imperícia, muito menos foi negligente, aduzindo que a pequena colisão se 

deu em função de ato de imprudência do condutor do veículo de 

propriedade do Requerente. Afirmam que o motorista do caminhão não 

teve o assentimento que havia se envolvido em acidente, primeiro porque 

o autor se mostrou inerte no pequeno acostamento da pista (praticamente 

parado), e sem evidência que iria volta a pista de rolamento (sequer 

sinalizou a manobra), e segundo porque o caminhão possuía mais de 30 

(trinta) toneladas de soja, o que impediu o motorista de sentir a pequena 
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colisão e que ao tomar ciência do acidente voltou imediatamente para 

prestar socorro. Realizada audiência de instrução e julgamento inquirida a 

testemunha Alander de Souza este afirmou não ter visto nada e que na 

carreta não havia nenhum sinal de batida. Afirma ainda que retornaram ao 

local do acidente e verificaram que o veículo do autor estava batido e que 

as partes combinaram de ir a delegacia e acionar o seguro. Relata que não 

verificou marcas no veículo do autor. A testemunha Denilde Fernandes 

relatou que estava no veículo do autor e que a carreta ao tentar 

ultrapassar o carro do autor não conseguiu e ao retornar para a pista de 

rolamento bateu no veículo do autor. Afirma que o carro do autor estava a 

60 ou 70 km/h e que não estava parado do acostamento. A testemunha 

Aparecido Lorim confirmou a ocorrência do acidente. Informou que no 

local não tem faixa de rolamento e que o veiculo do autor estava andando 

acerca de 70km/h e que estava na pista normal e não no acostamento. 

Aduz ainda que no local do acidente ficou partes da carreta e que foi 

entregue aos policiais que La estiveram. Esta é uma breve síntese dos 

autos, passo então a decidir. Pois bem, consoantes provas careadas aos 

autos tem-se que de fato o acidente ocorreu por responsabilidade do 

promovido MARCELO RODRIGUES DA SILVA que dirigia o veículo sem a 

prudência necessária, e que tentar uma ultrapassagem veio a abalroar o 

veiculo do autor. Vejamos o que traz a jurisprudência: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS. ULTRAPASSAGEM. RÉU QUE INICIOU ULTRAPASSAGEM E 

COLIDIU NA PARTE LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO DO AUTOR. 

PROVA QUE CORROBORA COM A VERSÃO APRESENTADA PELO 

AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 29, IX, DO CTB. CULPA 

DO RÉU NÃO ELIDIDA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS 

ACARRETADOS PELO ABALROAMENTO NO VEÍCULO DO AUTOR. 

APLICAÇÃO DO ART. 6º DA LEI 9.099/95. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS REDUZIDO DE R$ 17.295,00 PARA R$ 10.854,50. 

PRINCÍPIO DA EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007884224, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 28/08/2018) Nesta feita, 

tenho que razão assiste ao autor, pois estão os pedidos objetos do 

presente processo baseados no Direito comum, amparado pelo artigo 186 

do Código Civil de 2002, verbis: Art. 186: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

Convém ressaltar, também, que a responsabilidade civil é uma das fontes 

das obrigações, importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a 

outrem em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo 

é aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, 

conforme o disposto no art. 927 do Código Civil de 2002. Desta forma, dos 

fatos narrados, somados aos documentos constantes dos autos e defesa 

apresentada, implicam na parcial procedência do pedido, para o fim de 

condenar o promovido ao pagamento dos danos materiais na quantia de 

R$ 14.532,00 (catorze mil quinhentos e trinta e dois reais) a título de danos 

materiais correspondente ao ressarcimento das notas fiscais 

apresentadas (R$ 760,00 / R$ 50,00 / R$ 120,00 / R$ 350,00) e menor 

orçamento apresentado nos autos (R$ 13.252,32 – Funilaria do Nininho). 

Com relação à reclamada NOBRE SEGURADORA, deverá ser observado, 

evidentemente, o limite da cobertura contratada pela reclamada ATAFE, 

constantes da apólice, com fundamento nos arts. 757 e 781 do Código 

Civil. No mais, em relação aos danos morais requeridos pela parte autora 

reconheço ausente qualquer comprovação de transtorno extraordinário 

por parte do promovente que não àqueles inerentes ao acidente 

automobilístico sofrido. Não consta nos autos, nem mesmo na inicial, 

indícios de abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do promovente que 

caracterize o dano extrapatrimonial pleiteado, situação que força 

reconhecer a improcedência do pedido de dano moral. Com efeito, em que 

pese às razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que 

a parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe 

causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. 

Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. ESCORIAÇÕES. ABALO 

PSICOLÓGICO. ÔNUS DA PROVA. 1. Abalo psicológico: a alegação do 

autor, de que, em função do acidente, restou traumatizado e, por isso, não 

mais guia motocicletas, não restou minimamente provada nos autos, não 

fazendo jus à reparação pecuniária por dano moral. 2. Violação da 

integridade física: a prova dos autos não autoriza falar em dano suscetível 

de reparação pecuniária, pois demonstra que o autor sofreu meras 

escoriações, situação que não desborda os transtornos inerentes a 

acidente de trânsito envolvendo motociclista e que está bastante aquém 

da gravidade alegada pelo autor. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 

70057545378, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 27/02/2014) Não sem 

propósito, 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, razão pela qual opino pela 

improcedência dos danos morais pleiteados. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o 

fim de CONDENAR os reclamados ATAFE TRANSPORTE LTDA – ME, 

MARCELO RODRIGUES DA SILVA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL 

S/A a pagarem ao reclamante, solidariamente, o valor R$ 14.532,00 

(catorze mil quinhentos e trinta e dois reais) a título de danos materiais, 

com juros de mora de 1% a.m a partir da citação e corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso – (súmula 43/STJ). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Tangará da Serra/MT, 06 

de setembro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CUNHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Promova-se a intimação do reclamante por telefone para, no prazo 

de 10 dias, manifestar se ainda possui interesse no prosseguimento do 

feito, advertindo que caso não o faça no prazo assinalado, o processo 

será será extinto sem resolução do mérito. Caso manifeste interesse, 

deverá informar o seu endereço atualizado bem como da parte reclamada. 

Com o endereço, designe-se nova data para audiência de conciliação, 

observando que o reclamante poderá ser intimado via telefone. Caso o 

reclamante não seja encontrado no telefone informado, ou decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se e conclusos para extinção. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário Tangará da Serra/MT, 11 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002135-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE MARCOS SERVINO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 
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para o dia 22/11/2018, às 10h15min, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIM MAGALHAES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

FERNANDO DE CASSIO MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FONTOURA DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Pretende a exequente que seja realizada penhora on line nas 

contas da empregadora do executado, uma vez que teria descumprido 

determinação judicial. O pedido em tela não merece acolhimento, uma vez 

que o descumprimento da determinação judicial não faz com que a 

obrigação recaia sobre a empresa empregadora do executado, aliado ao 

fato de que a empresa Speed Auto Center não possui qualquer relação 

processual nos autos, tratando-se de terceiro estranho a lide. Assim 

sendo, INDEFIRO o pedido do ID 15227165, por absoluta ausência de 

amparo legal. Determino a extração de cópias dos autos e encaminhe-se 

ao Ministério Público para apuração de possível crime de desobediência 

cometido pela empresa Speed Auto Center, especificamente pelo 

responsável pela omissão. Sem prejuízo, reitere-se a determinação já 

encaminhada à referida empresa, com nova advertência para seu imediato 

cumprimento, e consignando a determinação de intervenção do Ministério 

Público para apuração de eventual crime pelo responsável pela omissão. 

Em seguida, 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. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000213-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR WIEDERKEHR (EMBARGANTE)

FELIPE BEDIN BIASOTTO (ADVOGADO(A))

AMILTON WIEDERKEHR (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISAUTO COMERCIO DE SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME (EMBARGADO)

SEBASTIANA CRISTINA PEQUENO DE SOUZA (EMBARGADO)

OLDEMAR VALENZUELA DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Indefiro o pedido do ID 15287026, uma vez que qualquer 

requerimento referente ao processo de execução deverá ser realizado 

naqueles autos. Assim, translade-se cópia da sentença que julgou 

procedente o incidente, ARQUIVANDO-SE em seguida os autos, com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002142-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo (ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (ADVOGADO(A))

ELIZEU KELIM AVOLOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 12 de Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO (ADVOGADO(A))

VANDA ELINA PEREIRA BOTH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo as partes para Audiência de Conciliação designada para o dia 26 de 

Novembro de 2018, ás 15h30min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIR BONIFACIO (REQUERENTE)

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO 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, 12 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MENDES (REQUERENTE)

FELIPE BEDIN BIASOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

ADEVAL DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista o teor da certidão retro, promovo nova juntada 

dos arquivos contendo os áudios da audiência de instrução. Com a 

juntada, intimem-se as partes para que cumpram o que foi estabelecido no 
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termo de audiência, manifestando-se em 15 dias, agora contados da 

intimação deste despacho. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de setembro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ALVES PECANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011678-63.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSÉ REPISO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEZAIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Para análise do pedido de 

penhora on line, deverá o reclamante trazer aos autos demonstrativo 

descriminado do saldo devido, devendo a multa prevista no art. 524, do 

CPC incidir apenas em relação ao valor remanescente, sob pena de 

arquivamento o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR (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, 12 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BRUNO DE LIMA FEITOSA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

VISTOS 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 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, 12 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-66.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM RICARDO MARQUEZIN (REQUERENTE)

LENAMARA ROCHA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

ELISVALDO MENDES RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER
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Vistos. Desnecessária a conclusão dos autos, uma vez que na sentença 

do ID 14642737 ficou determinado quais as providências a serem 

adotadas pela Secretaria Judicial. Assim, considerando os pedidos dos 

IDs 14809675 e 15287859, CUMPRA-SE conforme já determinado. Após, 

AO ARQUIVO com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA AGUIAR GALDEANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto, bem como dos Embargos 

de Declaração. INTIMO as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRUZ DE LIMA RAIMUNDO (REQUERENTE)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE ANNE DIAVAN (ADVOGADO(A))

N B DIAVAN E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010549-62.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR HANSEN (REQUERENTE)

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS 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 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, 12 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002139-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FURTADO MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. VALDIR FURTADO MELO, representado por sua esposa MARIA 

DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a fornecer o procedimento cirúrgico de 

angioplastia, necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o 

reclamante que foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio, com 

lesões obstrutivas graves nas artérias coronarianas e se encontra 

internado devido à gravidade do seu quadro de saúde, necessitando com 

urgência da realização do procedimento cirúrgico e angioplastia. Por 

essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

prestar o atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, 

o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado transporte. 

Instado a se manifestar, o NAT elaborou parecer técnico concluindo que 

há urgência na realização do procedimento. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, o 

reclamante que foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio, com 

lesões obstrutivas graves nas artérias coronarianas e se encontra 

internado devido à gravidade do seu quadro de saúde, necessitando com 

urgência da realização do procedimento cirúrgico e angioplastia. Contudo, 

o reclamante afirma ser desprovido de recursos financeiros suficientes 

para custear os procedimentos necessários para seu tratamento. Para a 

concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença dos 

requisitos próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos 

do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do 
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direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou 

seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com 

o teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise 

das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da 

demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para 

a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que se encontra assistido pela 

Defensoria Pública. Assim, ao que tudo indica, não conseguirá custear as 

despesas exigidas para realização dos procedimentos prescritos por 

indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, 

por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a 

todos os entes da Federação, consoante se extrai do seu artigo 23, inciso 

II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, 

o legislador infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 

verbis: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta 

salientar que o reclamante demonstrou ter tentado conseguir o transporte 

através da rede municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde do reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE DE GESTANTE POR UTI MÓVEL E VAGA EM UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA – ARTIGO 196 DA CF/88 – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA – NECESSIDADE 

DO TRATAMENTO MÉDICO E TRANSPORTE ADEQUADO – 

DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. A saúde compete 

solidariamente à União, Estados e Municípios, podendo o cidadão acionar 

qualquer desses entes federativos, conjunta ou isoladamente, para fins de 

obtenção de tratamentos que não integram a tabela do Sistema Único de 

Saúde. O art. 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a 

edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é 

pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso 

geradora de deveres para o Estado/Município/União e direitos para o 

cidadão. Deve ser mantida a sentença que julga procedente o pedido e 

ratifica a liminar determinando que Município de Ituiutaba providencie a 

transferência de gestante através de UTI Móvel para unidade hospitalar 

adequada quando evidenciada a necessidade com risco de morte em caso 

de não atendimento. (TJMG – AC 10342120050261001, 2ª Câmara Cível, 
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rel. Des. Afrânio Vilela, j. 14.05.2013) AGRAVO REGIMENTAL EM 

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE LIMINAR – REQUISITOS 

AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE EXAME DE URGÊNCIA – UTI MÓVEL 

– PERITO NA DEMORA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO 

PROVIDO. (TJMS – Agravo Regimental em MS 27519, 3ª Seção Cível, rel. 

Des. Rubens Bergonzi Bossay, j. 19.11.2007) Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida e, em consequência, determino que os reclamados 

disponibilizem ao reclamante, imediatamente, procedimento cirúrgico de 

ANGIOPLASTIA, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de 

disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, 

vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, 

observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Tangará da Serra, 12 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

VISTOS 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 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, 12 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIANA CRESTANI PALMA (ADVOGADO(A))

WELLITON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA (ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ZANETTI DA SILVA (REQUERIDO)

GILMAR BENTO DE SALES (ADVOGADO(A))

SHIRLEI REGINA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

JOÃO BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

WESLEY FIRMINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número do Processo: 1001248-40.2017.811.0055 – 

PJe RECLAMAÇÃO Data e Horário: 12 de setembro de 2018, 15h30(MT) 

PRESENTES Juiz de Direito: Dr. ANGELO JUDAI JUNIOR Reclamante: 

MAURO RAIMUNDO DA SILVA Reclamante: WELLITON JOSÉ DA SILVA 

Advogada: Dra. MARIANA CRESTANI PALMA Reclamado: JOÃO BATISTA 

DOS SANTOS Reclamado: SHIRLEI REGINA DA SILVA SANTOS 

Advogado: Dr. GILSON DA SILVA OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi 

constatada a presença do reclamante e dos reclamados, acompanhados 

de seus respectivos advogados. Antes de iniciar a instrução, o MM. Juiz 

tentou a conciliação entre as partes, a qual restou frutífera, nos seguintes 

termos: Os reclamados JOÃO BATISTA e SHIRLEI pagarão aos 

reclamantes o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em uma entrada e 

mais 6 (seis) parcelas assim definidas: a primeira parcela consistirá em 

uma entrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com vencimento no 

dia 21.09.2018; as demais seis parcelas serão no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) cada uma, com vencimento no dia 20.10.2018 e as 

demais no dia 20 dos meses subsequentes. As prestações serão 

depositadas em conta corrente do escritório da i. advogada dos 

reclamantes, FRANCHINI ADVOGADOS ASSOCIADOS (conta corrente n. 
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44515-0, agência 7138-2, Banco do Brasil – CNPJ 10.993.941/0001-27). 

As partes estipulam que, em caso de inadimplemento, ocorrerá o 

vencimento antecipado das demais parcelas, e os reclamados incidirão em 

multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o débito remanescente. Uma 

vez adimplida integralmente a obrigação ora assumida, os reclamados 

recebem integral quitação, para nada mais ser reclamado acerca dos 

fatos narrados na petição inicial. DELIBERAÇÕES Em seguida, o MM. Juiz 

proferiu a seguinte decisão: Vistos. De início, homologo a desistência 

formulada pelos reclamantes no termo de audiência do ID 11978541, com 

relação à reclamada MARIA APARECIDA ZANETTI DA SILVA e, com fulcro 

no art. 485, VIII, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, 

apenas com relação à referida promovida. Promovam-se as anotações 

necessárias, excluindo-se o nome da reclamada MARIA APARECIDA 

ZANETTI DA SILVA do polo passivo da demanda. Por outro lado, 

necessária a extinção do processo sem resolução do mérito com relação 

ao reclamado WESLEY FIRMINO DOS SANTOS. Ocorre que o Capítulo II, 

Seção III, da Lei nº 9.099, de 1995, ao tratar das partes nos Juizados 

Especiais Cíveis dispõe no art. 8º, “caput”: “Não poderão ser partes, no 

processo instituído por este Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil.” (grifei). É de se ressaltar que em sede dos Juizados 

Especiais Estaduais, não detém capacidade para estar em Juízo nem o 

absolutamente nem o relativamente incapaz, conforme se infere do 

disposto no parágrafo único do citado dispositivo legal. Por tais motivos, o 

reclamado WESLEY não pode figurar como réu na presente ação. Isto 

posto, JULGO EXTINTO o processo sem exame de mérito, com base no 

art. 485, VI, do Código de Processo Civil, c.c. art. 8º, “caput”, da Lei 9.099, 

de 1995, também com relação ao reclamado WESLEY FIRMINO DOS 

SANTOS. Promovam-se as anotações necessárias, excluindo-se o nome 

do reclamado WESLEY FIRMINO DOS SANTOS do polo passivo da 

demanda. No mais, as partes que remanescem nos autos (reclamantes 

MAURO RAIMUNDO DA SILVA e WELLITON JOSÉ DA SILVA e reclamados 

SHIRLEI REGINA DA SILVA SANTOS e JOÃO BATISTA DOS SANTOS) 

formularam acordo em audiência, consoante termo supra. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, 

por sentença, com eficácia de título executivo, o acordo firmado pelas 

partes e, por consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito. 

Procedam-se as baixas devidas e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nada mais. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

MARIANA CRESTANI PALMA Advogada GILSON DA SILVA Advogado 

MAURO RAIMUNDO DA SILVA WELLITON JOSÉ DA SILVA Reclamante 

Reclamante JOÃO BATISTA DOS SANTOS SHIRLEI R. DA SILVA SANTOS 

Reclamado Reclamada

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003665-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA PEREIRA PERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

SANCHES PROMOTORA E VENDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003665-93.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANA MARIA PEREIRA PERES REQUERIDO: BANCO PAN 

S.A., SANCHES PROMOTORA E VENDAS LTDA - ME Vistos etc. I. Diante 

da certidão de fl. id. 10940091, com a máxima celeridade possível, a fim de 

evitar injustos prejuízos, redesigno audiência de conciliação/mediação 

para a data de 22/10/2018, às 09h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. II. Intime-se as partes 

requeridas com relação à audiência e a presente decisão, bem como 

cite-as quanto aos termos da petição inicial. IV. O prazo para resposta 

será de 15 dias úteis, conforme delineado no art. 219 do CPC. V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será 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 CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000769-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

FABIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1000769-77.2017.8.11.0045. Vistos etc., Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. DETERMINO a realização 

antecipada de perícia médica. Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA ANTECIPADA. NÃO SENDO CONTUNDENTE A PROVA DOS 

AUTOS NO SENTIDO DE COMPROVAR, DE PLANO, A INCAPACIDADE 

LABORAL DA PARTE AUTORA, DEVE-SE PRESTIGIAR A DECISÃO DO 

JUIZ A QUO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DEVENDO SER 

DETERMINADA A REALIZAÇÃO ANTECIPADA DA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL COM NOVA ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

APÓS A PERÍCIA. (TRF-4 - AG: 78847720134040000 RS 

0007884-77.2013.404.0000, RELATOR: CELSO KIPPER, DATA DE 

JULGAMENTO: 12/03/2014, SEXTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: D.E. 

21/03/2014). Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para 

atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso já não tenha feito, apresente quesitos e indique 

assistente técnico, caso queira. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se 

as partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36752 Nr: 1788-82.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Polita ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUZA - 

OAB:, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume, ao qual, INTIMA-SE o Advogado Dr. 

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA, OAB/MT 13298-O, para devolução 

dos autos nº 1788-82.2010.811.0045, Protocolo 36752, sob pena de 

responder conforme Artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 24143 Nr: 1991-49.2007.811.0045

 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: FORTUNATA EVARISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca da perícia médica agendada para o dia 

26/09/2018, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: Av. Mato Grosso, 

936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 152549 Nr: 1446-90.2018.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DELFINO MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:OAB/MT 15.848-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: 152549 (1446-90.2018.811.0045)

DATA/HORA: 11 de setembro de 2018, às 14:30 horas.

FINALIDADE: Instrução e Julgamento.

PRESENTES: o Exmo. Sr. Dr. Cássio Luís Furim, MM. Juiz de Direito, e o(a) 

autor(a) Neusa Delfino Martinelli e advogado(a) Mariana Souza Bahdur 

Romualdo OAB/PR 48.359.

 Acadêmicas: Rafaela de Fátima Gil, Tamara Paula de Oliveira Ferreira, 

Larissa Claudiane Rodrigues Steiger, Priscila de Lucca.

ABERTA A AUDIÊNCIA:

1) Tomou-se o depoimento da parte autora;

2) Tomou-se o depoimento de 01 testemunha.

3) Deferiu-se a juntada de três fotografias.

4) Defiro prazo de 15 dias para juntada de substabelecimento, bem como 

para a parte autora trazer aos autos CD com o depoimento prestado no 

juízo de Itaúba e mencionado a fl. 23 (Sidney Santos Ribeiro).

5) Em seguida concluso para sentença.

6) Cumpra-se.

NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e 

achado vai devidamente assinado. Eu que o digitei e subscrevi.

Juiz de Direito Advogada

Autor(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89553 Nr: 3440-32.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIL LUIZ VETORAZZI TONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE FÁTIMA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LUIZ TONINI - 

OAB:14.690/MS, MARCO ANTONIO NOVAES NOGUEIRA - 

OAB:11.366/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para indicar depositário para 

a confecção do termo de penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35791 Nr: 809-23.2010.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZEU DO NASCIMENTO 

NASSARDEM - OAB:11338

 Código 35791.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à fl. 178/181.

II. Determino a baixa das restrições realizadas por meio do sistema 

RENAJUD, não sendo esta possível de ser realizada, expeça-se ofício a 

CIRETRAN para que providenciem a baixa da demanda.

 III. Depois de cumpridas deliberações supra, abra-se vista a parte autora 

para que manifeste-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

IV. Nada mais sendo requerido, nos moldes da sentença proferida, 

arquive-se.

V. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36752 Nr: 1788-82.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Polita ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUZA - 

OAB:, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

APARECIDO DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

1788-82.2010.811.0045, Protocolo 36752, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35654 Nr: 672-41.2010.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÁRIO TORRES SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

APARECIDO DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

672-41.2010.811.0045, Protocolo 35654, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89553 Nr: 3440-32.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIL LUIZ VETORAZZI TONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE FÁTIMA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LUIZ TONINI - 

OAB:14.690/MS, MARCO ANTONIO NOVAES NOGUEIRA - 

OAB:11.366/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para indicar depositário para 

a confecção do termo de penhora.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003740-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE EVANGELISTA ALMEIDA (AUTOR(A))

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003740-98.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

THIAGO JOSE EVANGELISTA ALMEIDA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. I. Trata-se de Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de 

Urgência, proposta por THIAGO JOSÉ EVANGELISTA ALMEIDA em face 

de TELEFONICA BRASIL S.A. Sabe-se que a Ação de Exibição de 

Documentos busca elementos que possibilitem alcançar uma prova, tanto 

perante as partes integrantes da relação processual, como também diante 

de um terceiro que esteja em poder do documento ou coisa requisitada por 

uma das partes na relação processual e esta regulamentada pelo art. 396 

e seguintes do CPC. II. Dessa forma, tendo a parte autora individualizado o 

documento pretendido cite-se a parte Requerida, para, no prazo de cinco 

dias, exibir os documentos ou contestar o pedido. Conste no mandado as 

advertências da revelia (artigo 344 do NCPC). III. E, intime-se a parte autora 

para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

etc., no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da benesse. IV. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003034-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI JOSE SPAGNOL (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003034-52.2017.8.11.0045 

AUTOR: LEVI JOSE SPAGNOL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c 

tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que o pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, 

encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel 

Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

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

bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio-doença até a data de 03/02/2017, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Ademais, recolheu de forma individual a contribuição referente aos meses 

01 a 06 de 2017. Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, 

tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito 

substancial invocado a revelar que a parte autora encontra-se acometida 

de patologias que possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o 

labor para o qual se encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a 

decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual 

restou demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa, há 

atestados médicos e exames recentes, comprovando, em princípio, que 

ainda persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade. Logo, 

entendo presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento 

do benefício impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo 

adquirir medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio 

doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da segurada: Levi Jose 

Spagnol; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 

039.344.892-49; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do 

pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez que 

deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e 

notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, 

porém, de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro 

lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 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 requerente. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de agosto 

de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004524-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

MEIRE DIAS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho.OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001845-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR LOPES (AUTOR(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1001845-05.2018.8.11.0045. . para dia 

10/10/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004341-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

ANDRE PENHA (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação das partes para que, caso queiram, manifestem acerca do laudo 

pericial complementar, Id. 15056674.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001373-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O V COMERCIO E MANUTENCAO DE ALARMES E AR CONDICIONADO 

LTDA - ME (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003747-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ENEAS DA CRUZ (RÉU)

NUTRILUCAS COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003747-90.2018.8.11.0045. Intime-se a requerente para 

que, dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, efetive o 

pagamento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição 

[art. 290 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032292-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

MARIA RAHAMA BRAGA LADISLAU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1032292-22.2017.8.11.0041. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Maria Rahamá Braga 

Ladislau em desfavor de Telefônica Brasil S/A. Vieram os autos conclusos 

para deliberações. É sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a parte 

autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não mais imprimir 

andamento aos atos do processo, revelando a ausência de interesse em 

obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, dado a ausência 

de necessidade de obter-se a anuência da parte adversa, visto que não 

ultimada a citação da ré [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], 

considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe. Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento 

de desistência e, como consequência direta, Julgo Extinto o Processo, 

sem a resolução de seu mérito. Isento do pagamento de custas judiciais. 

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000124-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SOBRAL DA NOBREGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000124-18.2018.8.11.0045. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formulada por 

João Paulo Sobral da Nobrega em desfavor de Avon Cosméticos LTDA. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida. Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, Julgo Extinto 

o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão judicial, 

arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001485-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

BRENDA CAROLAINE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001485-41.2016.811.0045. Intime-se a apelada para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 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 efeito de 

apreciação. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002094-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA APARECIDA DO PRADO BARBIAN (EXECUTADO)

EDSON BARBIAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002094-24.2016.8.11.0045. Translade-se cópia da 

respeitável sentença e do venerável acórdão prolatados nos autos dos 

embargos à execução n.º 1004066-29.2016.8.11.0045 para a presente 

demanda executiva. Após, arquive-se o processo. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, 12 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113106 Nr: 5551-18.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARTORI & RIZZATO LTDA-EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, FABIA CAROLINA MORRETO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:MT/9.301

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

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação do Dr. EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR, OAB-MT Nº 7.044 

-B/MT, nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, 

para devolver os autos em referência no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão dos autos bem como incorrer no 

disposto no artigo 234 do Código de Processo Civil e demais cominações 

legais, tendo em vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 153197 Nr: 1843-52.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARVALHO BARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUDORA 

DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o ressarcimento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, no valor de R$60,00(sessenta reais, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36065 Nr: 1088-09.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CLEUSA SALETE BONAFIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu inerte o prazo para a parte executada se 

manifestar acerca da penhora de fls. 158/160, intimado à fl. 161. INTIMO a 

exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30174 Nr: 79-46.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON COPETTI, OELSON COPETTI, OILSON 

ANTÔNIO COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para complementar a diligência do Oficial de Justiça, 

conforme certidão positiva do mesmo, "... Solicito que seja a parte intimada 

a pagar complemento de diligencias no valor de R$ 510,00 ( quinhentos e 

dez reais ), as quais foram necessárias para efetivar o cumprimento do 

mandado. dou fé."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1003790-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ADELAR GODOIS SANTANA (REQUERENTE)

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003790-27.2018.8.11.0045. Cuida-se de Pedido de Exibição 

de Documentos, formulado por João Adelar Godois Santana em desfavor 

da Caixa Econômica Federal. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

É o relatório. Passo a decidir. Perquirindo as circunstâncias que envolvem 

os fatos submetidos à apreciação, principalmente do conteúdo da dicção 

da petição inicial, depreende-se que a demanda ajuizada objetiva a 

exibição de documentos para futuro ajuizamento de ação, envolvendo a 

Caixa Econômica Federal. Portanto, considerando-se a existência de 

interesse de empresa pública federal, conclui-se que não compete à 

Justiça Comum Estadual a análise da ação, dado a aplicabilidade do 

conteúdo do art. 109, inciso I da CRFB/88 c/c o art. 1.º do Decreto-Lei n.º 

759/1969, de maneira que o declínio da competência é medida que se 

impõe. Tratando-se de competência absoluta, por natureza, não está 

susceptível à alteração, tampouco prorrogação, podendo ser suscitada a 

qualquer momento e grau de jurisdição, bem como reconhecida de ofício 

[art. 64, §1º, do Código de Processo Civil], sob pena de nulidade do feito. 

Ante o exposto, com espeque no artigo 64, §§1º e 3º do Código de 

Processo Civil, Declaro Incompetente o juízo da 3.ª Vara da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT e Determino a remessa dos autos à Seção 

Judiciária da Justiça Federal da Comarca de Cuiabá/MT. Intimem-se. 

Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003463-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE SOUZA MALHEIROS (AUTOR(A))

FRANCYS RICARDO MENEGON (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003463-82.2018.8.11.0045. 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 
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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. Cumpra-se 

integralmente a decisão acostada ao ID n.º 14778463. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 12 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004066-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

CASSIA APARECIDA DO PRADO BARBIAN (EMBARGANTE)

EDSON BARBIAN (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004066-29.2016.8.11.0045. Translade-se cópia da 

respeitável sentença e do venerável acórdão para os autos da demanda 

executiva n.º 1002094-24.2016.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação do executado, na 

pessoa do advogado constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código 

de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do 

Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de 

penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil]. A ausência de 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na 

imposição de multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados no percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 

1.º do Código de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora 

e avaliação [art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização 

de apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro 

em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código 

de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 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.: 158829 Nr: 5128-53.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:16947

 Vistos etc.,(...) .ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados 

nesta decisão e na decisão proferida às fls. 28/33, em consonância com o 

parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão 

preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pelo requerente Railson da Silva Souza, qualificado 

nos autos.Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133252 Nr: 7449-32.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIELY GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Advogado Dr. 

José Rodrigues de Freitas Junior, OAB/MT 20.055, para DEVOLVER o 

presente processo com carga desde o dia 21/08/2018, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153569 Nr: 2046-14.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIZ CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE ZAATREH 

CENTURION - OAB:21975, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - 

OAB:15079

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR o Advogado Dr. Vinicius Diogo 

Schimer de Paula, OAB/MT 15.079, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os autos em carga desde o dia 24/07/2018, sob 

pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 142306 Nr: 4725-21.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARTINS MACEDO, EVERTON 

ALBUQUERQUE BARÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,(...) Instado, o Ministério Público manifestou de forma 

favorável, desde que o requerente comprove a propriedade dos objetos 

(fls. 157/158).É o Relatório.Fundamento e Decido.Analisando detidamente 

os autos, observo que a sentença de fls. 127/132 declarou a perda em 

favor da união apenas da quantia em dinheiro apreendida, remetendo os 

demais objetos ao disposto no artigo 123 do CPP, que assim preconiza:Art. 

123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo 

de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, 

condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem 

reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, 

depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.Pois bem. No 

caso em questão, o requerente logrou êxito em comprovar a propriedade 

apenas do pretendido aparelho de telefone celular marca Apple, modelo 

Iphone, cor prata (fls. 145/147 e 152).Além do mais, o Ministério Público 

manifestou favoravelmente ao pedido de restituição, desde que o 

requerente lograsse êxito em comprovar a propriedade dos objetos.Logo, 

a restituição do aparelho de telefone celular marca Apple é medida que se 

impõe.Ademais, no que tange a carteira de cor preta, contendo um RG e 

um cartão em nome do requerente, verifico que não foi apreendida pela 

Autoridade Policial, sendo encaminhada ao CDP Local, conforme 

documento de fl. 25. Com efeito, deve ser requerida ao Diretor da unidade 

prisional local.ISSO POSTO, com fundamento no artigo 118 e seguintes do 

Código de Processo Penal, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de 

restituição de fls. 141/142 e 150, para o fim de ORDENAR a devolução ao 

requerente do seguinte bem apreendido (fl. 31): celular marca Apple, 

modelo Iphone, cor prata, mediante lavratura de termo de 

entrega.Expeça-se o necessário.Findo, determino que o senhor gestor 

certifique o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, cumprindo 

as suas disposições finais.Intimem-se. Dê ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 148849 Nr: 8941-25.2017.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:11341/A-MT
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 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Advogado 

Dra. Lidiane Paula de Sousa, OAB/MT 17.437B, para DEVOLVER o 

presente processo e seus apensos (Cod. 151712 e 138897) com carga 

desde o dia 25/06/2018, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155799 Nr: 3369-54.2018.811.0045

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO PEREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Advogado Dr. 

José Rodrigues de Freitas Junior, OAB/MT 20.055, para DEVOLVER o 

presente processo com carga desde o dia 21/08/2018, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 146305 Nr: 7057-58.2017.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDECIR LEANDRO DA SILVA, PEDRO 

FERREIRA DA SILVA, ERENI MATIAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:MT/16.505-B

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR o Advogado Dr. Walter Djones 

Rapuano, OAB/MT 16.505 B, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas DEVOLVA os autos e seu Apenso Códifo 148123, em carga desde 

o dia 07/06/2018, sob pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152253 Nr: 1254-60.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIZ CORREA, TIAGO NASCIMENTO 

SILVA, MARIA CLARA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:15.079 MT

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR o Advogado Dr. Vinicius Diogo 

Schimer de Paula, OAB/MT 15.079, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os autos em carga desde o dia 24/07/2018, sob 

pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 158829 Nr: 5128-53.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:16947

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Advogado Dr. 

Fabio do Nascimento Silva, OAB/MT 16.947, para DEVOLVER o presente 

processo com carga desde o dia 17/08/2018, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152566 Nr: 1460-74.2018.811.0045

 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): THAYNARA ALVES DA SILVA, EDIMAR 

SOUZA NEVES, VILSON DA SILVA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY REVELES KIST - 

OAB:21506/O

 Vistos etc.,

Thaynara Alves da Silva, qualificada nos autos, por intermédio de 

advogado constituído, formulou pedido de autorização para trabalhar (fl. 

133).

Instado, o representante do Ministério Público manifestou de forma 

desfavorável ao pedido (fls. 134/136).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os motivos esposados na liminar do Habeas 

Corpus 1002433-50.2018.8.11.0000 (fls. 89/97 – APF nº. 710-72.2018), 

verifica-se que a requerente foi concedido o benefício da prisão domiciliar, 

com base no disposto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo 

Penal.

Dessa forma, a requerente fica impedida de trabalhar, eis que tal condição 

é incompatível com a sua atual situação prisional.

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na liminar do Habeas 

Corpus 1002433-50.2018.8.11.0000 (fls. 89/97 – APF nº. 710-72.2018), 

em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de fl. 133.

Findo, expeçam-se todos os documentos necessários para realização da 

audiência de instrução e julgamento designada à fl. 126.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98269 Nr: 4591-96.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI PEREIRA AVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947-O

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Advogado Dr. 

Alan Vardel Bizarello dos Santos, OAB/MT 11.840, para DEVOLVER o 

presente processo com carga desde o dia 23/08/2018, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159100 Nr: 5300-92.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE LUCAS 

DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Advogado Dr. 

José Rodrigues de Freitas Junior, OAB/MT 20.055, para DEVOLVER o 

presente processo com carga desde o dia 21/08/2018, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 139045 Nr: 15260-52.2016.811.0042

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILZA PINTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5.906

 Vistos etc.,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 212 de 656



1. Ante o teor da decisão de fls. 182/183, que concedeu o benefício do 

livramento condicional em favor da recuperanda, tenho por prejudicada a 

análise do petitório de fls. 201/202.

2. Dessa feita, cumpra-se integralmente o “item 1” da decisão de fl. 198

3. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 117419 Nr: 8072-33.2015.811.0045

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-A/MT

 Vistos etc.,(...) 1)Intime-se o recuperando para comparecer a unidade 

prisional local para retirada do instrumento de monitoramento eletrônico, 

devendo a presente decisão ser encaminhada à direção da referida 

instituição, com urgência. 2)DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO:1.1) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (art. 46 e seguintes do CP) – Intime-se o 

recuperando para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar-se 

perante à Equipe Multidisciplinar deste Fórum, oportunidade em que será 

encaminhado a instituição adequada, onde deverá prestar serviço a razão 

de 01 (uma) hora diária ou 07 (sete) horas semanais, pelo período da pena 

restante (02 anos e 10 meses), juntando relatório mensalmente. Dê ciência 

desta decisão a Equipe Multidisciplinar do Fórum, facultando-lhe vista dos 

autos.1.2) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (art. 45 do CP) – Intime-se o 

recuperando para pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em até 10 

(dez) parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada, a ser depositado na 

conta do Conselho da Comunidade de Lucas do Rio Verde/MT, devendo 

juntar o respectivo comprovante nos autos.Advirto o recuperando que o 

descumprimento da pena restritiva de direito acarretará a conversão em 

pena privativa de liberdade.No caso de cumprimento, o que deverá ser 

certificado, colha-se o parecer do Ministério Público e voltem-me 

conclusos para extinção. No caso de descumprimento, o que deverá ser 

certificado, a senhora Gestora Judiciária deverá impulsionar o feito por 

certidão, intimando o recuperando para cumprimento no prazo de 05 

(cinco) dias e, persistindo o descumprimento, dar vista ao Ministério 

Público, vindo-me na sequência conclusos. 3)Da PENA DE 

MULTA:Proceda-se a elaboração do cálculo da pena de multa e, após, 

intime-se o recuperando para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de inscrição na dívida ativa da União. Decorrido o prazo sem 

pagamento, o que deverá ser certificado, oficie-se ao órgão competente 

para inscrição na dívida ativa.Intimem-se. Dê ciência ao Ministério 

Público.4) Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 154570 Nr: 2597-91.2018.811.0045

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Advogado Dr. 

José Rodrigues de Freitas Junior, OAB/MT 20.055, para DEVOLVER o 

presente processo com carga desde o dia 21/08/2018, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 32125 Nr: 2721-89.2009.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO SILVA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mardonilson de Lima Vieira 

- OAB:17048/MA

 Vistos etc.,

DEFIRO o parecer ministerial de fl. 162. Assim sendo, designo para o dia 

19 de outubro de 2018, às 15h00min, a realização da audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que será inquirida as 

testemunhas Benedito da Silva (fl. 165) e SD PM Ales da Silva Correa.

Expeça-se carta precatória aos Juízos das Comarcas de Cáceres/MT com 

a finalidade de inquirição das testemunhas Alessandro da Silva (fls. 163 e 

168), Sandro da Silva (fls. 163-v e 164) e Rafael da Silva (fl. 169); Campo 

Novo dos Parecis/MT com a finalidade de inquirição da testemunha Rafael 

da Silva (fls. 163 e 170); Rondonópolis/MT com a finalidade de inquirição 

da testemunha Orlando Pereira da Cruz (fls. 163, 166 e 167) e Nobres/MT 

com a finalidade de inquirição da testemunha Benedito da Silva (fl. 163-v), 

fixando prazo de 10 (dez) dias para os seus cumprimentos.

 Expeça-se carta precatória para a Comarca de Bom Jardim/MA, com a 

finalidade de interrogatório do acusado, fixando prazo de 10 (dez) dias 

para o seu cumprimento, conforme já determinado à fl. 143.

 HOMOLOGO o pedido de desistência da inquirição da testemunha Getulio 

Carlos dos Santos.

 Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas supracitadas.

 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 85107 Nr: 4673-98.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Advogado Dr. 

José Rodrigues de Freitas Junior, OAB/MT 20.055, para DEVOLVER o 

presente processo com carga desde o dia 21/08/2018, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133543 Nr: 7612-12.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ERNESTO MOTA, GILSON ZEFERINO, 

EMERSON MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Advogado Dr. 

Sergio Alberto Botezini, OAB/MT 8189 B, para DEVOLVER o presente 

processo com carga desde o dia 14/08/2018, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 156258 Nr: 3645-85.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO PEREIRA TEIXEIRA, RAFAEL APARECIDO 

DE OLIVEIRA, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, LUCAS JUNIOR MORAIS 

LIMA RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Advogado Dr. 

José Rodrigues de Freitas Junior, OAB/MT 20.055, para DEVOLVER o 

presente processo com carga desde o dia 21/08/2018, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 23154 Nr: 1159-16.2007.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 213 de 656



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO PEREIRA PINTO, VALDIR BATISTA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Advogado Dr. 

Valdir Miquelin, OAB/MT 4613, para DEVOLVER o presente processo com 

carga desde o dia 13/07/2018, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 129445 Nr: 5366-43.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY MAICO PAIXÃO, ROQUE 

ARISTIDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Advogado Dr. 

Fabio do Nascimento Silva, OAB/MT 16.947, para DEVOLVER o presente 

processo com carga desde o dia 24/08/2018, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152522 Nr: 1430-39.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IKARO DO NASCIMENTO PINTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VIVAN - 

OAB:OAB/MT 24885/O

 Vistos etc.,

INDEFIRO a renúncia do mandato de fl. 127, vez que não acompanhou a 

notificação do mandante, conforme exigência do artigo 112 do CPC.

Assim sendo, intime-se, via DJE, o advogado constituído pelo réu para 

que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pelo Ministério Publico.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152253 Nr: 1254-60.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIZ CORREA, TIAGO NASCIMENTO 

SILVA, MARIA CLARA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:15.079 MT

 Vistos etc.,

 Maria Clara dos Santos, por meio de advogado constituído, requereu a 

restituição de objeto apreendido à fl. 36, juntando os documentos de fls. 

78/80.

Instado, o Ministério Público manifestou de forma desfavorável (fl. 81).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Pretende o requerente a restituição do seguinte objeto apreendido (fl. 36): 

01 (um) veículo VW/Kombi furgão, ano modelo 2012/2012, cor branca, 

placa OAU 3663, Chassis nº. 9BWNF07X9CP029490, Renavan nº. 

470124261.

A matéria em questão (restituição das coisas apreendidas) encontra-se 

regulamentada no artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

Da análise dos dispositivos legais supracitados, extraem-se os seguintes 

requisitos para restituição das coisas apreendidas: 1) Induvidoso o direito 

do requerente, 2) não interessar(em) ao processo e 3) Restituível(eis) 

o(s) objeto(s) pretendido(s).

 Pois bem.

No caso versando, vislumbra-se que o objeto apreendido não é passível 

de restituição, pois pode ser objeto de perda em favor da União, por ser 

produto ou instrumento do crime de tráfico ilícito de droga, nos termos do 

artigo 63 da Lei n/º 11.343/2006.

Outrossim, insta consignar que o Ministério Público manifestou 

desfavoravelmente ao pedido de restituição em apreço.

Logo, a restituição em comento é medida que não se impõe.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, INDEFIRO o pedido de restituição de fls. 75/77.

Não obstante, ordeno o depósito do veículo VW/Kombi furgão, cor branca, 

placa OAU 3663 em mãos de Maria Clara dos Santos, o que faço com 

fulcro no artigo 120, § 4º, do CPP, mediante a lavratura de termo de 

entrega e depósito.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001229-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

CREUSNEI VILAS BOAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001229-98.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

CREUSNEI VILAS BOAS Parte Ré: EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) parte executada, na pessoa 

de seu advogado(a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor do débito conforme calculo apresentado nos autos ID 

12845277, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e 

Enunciado 97 do FONAJE, conforme decisão abaixo. Despacho/Decisão: 

Vistos. Determino que a Secretaria 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. Após, intime-se a parte executada, 

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

débito conforme calculo apresentado nos autos, sob pena de ser 

acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Não 

havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

certifique-se. No caso eventual pagamento sobre valor incontroverso, 

expeça-se o competente Alvará. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 16 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito 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: 1000881-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIA LOPES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 DESPACHO Processo: 

1000881-12.2018.8.11.0045. 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 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, 17 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IOLETI MENDES DE SOUSA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000895-93.2018.8.11.0045. 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 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, 17 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000529-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000529-25.2016.8.11.0045. Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno 

dos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada 

sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 17 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011259-10.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO BELLO SIGNOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8011259-10.2015.8.11.0045; Valor causa: R$ 

31.520,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: EDUARDO BELLO 

SIGNOR FINALIDADE(S): INTIMAÇÃO DA parte executada, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito 

conforme calculo apresentado no Id. 9082487, sob pena de ser acrescido 

ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE Despacho/Decisão: 

Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria 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. Após, intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor do débito conforme calculo apresentado no Id. 9082487, sob pena 

de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do 

art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo 

fixado, certifique-se. No caso eventual pagamento sobre valor 

incontroverso, expeça-se o competente Alvará. Sem prejuízo da 

determinação acima, efetive a intimação do condenado nas custas e taxa 

judiciária para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento. Cumprido o item 

acima e não se efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária 

encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, 

mediante ofício, os seguintes documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da 

Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa 

Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação 

constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão 

de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os 

seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito 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: 8010173-09.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIRO ANTUNES DA CONCEICAO - ME (REQUERIDO)

DIOGO DA MOTTA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data:24/10/2018 Hora: 

13:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010667-63.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANILDO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010667-63.2015.8.11.0045. REQUERENTE: GIOVANILDO SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A, BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 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 embargos de declaração em que a parte Embargante alega 

omissão/obscuridade/contradição na sentença. Conheço dos embargos 

porque tempestivos. No mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a 

parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença constante do ID nº 12287104, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que aclarar 

ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) POSTO ISSO, DESACOLHO 

OS EMBARGOS. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. 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, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001761-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO (ADVOGADO(A))

SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA BORTOLASSI ALBERTI (EXECUTADO)

JOEL NOERI ALBERTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada do extrato do resultado negativo da diligência pelo sistema 

BacenJud. Nesse passo, em atenção à determinação judicial de Id. 

14648666, INTIMO a parte exequente para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Sem prejuízo da diligência anterior, impulsiono o feito para 

expedição de citação do executado Joel Noeri Alberti. Lucas do Rio Verde 

- MT, 12 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000446-09.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA BRANDALISE (EXEQUENTE)

TATIANA MARIANI BARAZETTI (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR HENNIG (EXECUTADO)

ASTOR BESKOW (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000446-09.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: SANDRA MARA BRANDALISE 

EXECUTADO: VALDIR HENNIG Visto etc., Defiro o desarquivamento. 

Intime-se a exequente para requerer o que de direito e interesse no prazo 

de 10 (dez) dias. Findo o prazo e nada sendo requerido, retomem os autos 

para o arquivo. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010689-63.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET (ADVOGADO(A))

VANDERLEI SANTANA (EXEQUENTE)

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010689-63.2011.8.11.0045. Vistos. Considerando o teor da certidão de 

id. 10678985, intime-se o Executado para que indique dados bancários 

para promover a devolução do saldo remanescente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Com juntada da informação, expeça-se o alvará para 

levantamento dos valores. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 18 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003899-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ROQUE CORTEZIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003899-75.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JAIR ROQUE CORTEZIA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. RECEBO o recurso inominado com fundamento 

no artigo 41 da Lei n. 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para que no 

prazo legal, apresente contrarrazões, e após remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Única Recursal. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de setembro de 2018. Melissa 
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de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001296-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAURO LUIZ BOURSCHEID (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY VITORINO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001296-63.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: MAURO LUIZ BOURSCHEID 

EXECUTADO: SIDNEY VITORINO DA ROCHA Vistos. Designe-se audiência 

de conciliação de acordo com a pauta do (a) conciliador(a), ocasião em 

que poderá a executada oferecer embargos à execução (por escrito ou 

verbalmente), conforme artigo 51, § 1° da Lei n. 9.099/1995 

procedendo-se as intimações necessárias. Caso não exista acordo entre 

s partes, tornem os autos conclusos para análise do pedido de remoção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

ELEZIO RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

TIAGO JUNIOR SALES DO AMARAL (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000507-64.2016.8.11.0045. Vistos. Indefiro o pedido de id. 11758349, 

considerando que o prazo requerido pelo autor já transcorreu. Intime-se o 

autor para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de maio de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010472-78.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO TURCATO (EXEQUENTE)

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERI BAMPI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010472-78.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: RIVALDO TURCATO 

EXECUTADO: ALBERI BAMPI Vistos. O extrato do Renajud consta no 

id.12198907, informando que a pesquisa retornou sem resultados. Assim 

sendo, intime-se o exequente para se manifestar em 10 (dez) dias. Após, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 12 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002926-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENI CRISTINA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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 DESPACHO Processo: 

1002926-86.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELIENI CRISTINA DA SILVA 

BORGES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto Converto o 

julgamento em diligencia e determino que a parte Reclamante no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos o comprovante de endereço em nome da 

parte autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, 

a comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação 

da competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não 

possua comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá 

comprovar por documento idôneo a relação com a pessoa que constará 

no comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados 

Especiais a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo 

Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial 

para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

12 de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002850-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SECCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

SANDRA REGINA BRUNIERE SECCO (REQUERENTE)

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002850-33.2016.8.11.0045. REQUERENTE: SANDRA REGINA BRUNIERE 

SECCO, SECCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, com fundamento no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável dilação probatória. Além disso, os 

documentos aportados nos autos são suficientes para a análise da 

controvérsia; bem como o feito deve ser resolvido nos contornos dos 

princípios que informam o JEC – simplicidade, celeridade e informalidade 

(art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Com relação à aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, há de se ressaltar que o caso em espécie alberga sua 

aplicação, visto que a parte reclamante figurava claramente como 

consumidora, pois se utilizou de aquisição de serviços oferecidos pela 

reclamada, sendo destinatário final do serviço; e, de outro lado, a parte 

reclamada enquadra-se como fornecedora, tal qual dispõe os artigos 2º e 

3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor. De outro lado, os contratos 

de prestação de serviços de saúde são tipicamente de adesão, com 

cláusulas fixadas unilateralmente, sem qualquer poder de influência do 

contratante. Portanto, o litígio deve ser analisado à luz da Lei n. 9.656/98 e 

da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, a Súmula 608 do C. Superior Tribunal de 

Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 

Sabe-se que os valores despendidos pelo beneficiário do plano deverão 

ser reembolsados nos limites estabelecidos no contrato entabulado entre 

as partes. Entretanto, tratando-se de contrato regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, a jurisprudência vem admitindo a possibilidade de 

ressarcimento integral dos gastos em casos nos casos nos quais a 

cláusula que prevê o cálculo das despesas for inexistente ou obscura, 

utilizando-se de fórmulas que impossibilitem a previsão, pelo consumidor, 

dos valores a serem reembolsados, sujeitando-o às quantias impostas 

unilateralmente pelo convênio. Com efeito, a segurada – não se questiona 

– está em dia com o pagamento do respectivo prêmio. Também é certo que 

a reclamante, dependente do segurado, necessitou submeter-se a cirurgia 

ortognática, motivo pelo qual foi encaminhada pelo médico assistente à 

realização de sessões de fonoaudiologia a fim de melhorar o status 

muscular e reabilitar o sistema estomatognático, tendo desembolsado o 
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valor R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para o custeio das 

sessões. A reclamada, por sua vez, alegou que a reclamante não solicitou 

o atendimento perante a operadora do plano, de modo que não há falar em 

resistência da requerida à cobertura do procedimento. Além disso, 

defendeu que embora não houvesse profissionais na cidade de Lucas do 

Rio Verde havia profissionais credenciados em Nova Mutum que poderiam 

atender a reclamante, caso a reclamante tivesse solicitado. Entretanto, a 

recusa ao reembolso dos valores relativos às sessões de fonoaudiologia 

não se sustenta, no caso em exame, porque contraria a própria natureza 

do contrato, o qual se destina a preservar a vida e a saúde da 

contratante, o que restaria impossível sem os procedimentos médicos 

indicados. Vale dizer que não se cuida, aqui, de consultas e exames de 

rotina, mas de atendimentos (sessões de fonoaudiologia) pós-operatório 

para o restabelecimento da saúde da paciente. De outro lado, a recusa de 

cobertura às sessões de fonoaudiologia, também não comporta guarida, 

porquanto a avaliação a respeito da necessidade ou conveniência do 

procedimento compete ao médico responsável pelo paciente e não à 

seguradora, que não pode limitar o tratamento quando a moléstia 

encontra-se acobertada pelo contrato, como é o caso dos autos, já que 

nada foi alegado em sentido diverso. Além disso, a limitação do reembolso 

a um percentual dos valores despendidos pela autora não pode ser 

admitida. Funda-se essa pretensão na seguinte cláusula contratual: 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O beneficiário que não utilizar-se dos 

serviços próprios ou contratados da CONTRATADA, nos casos de 

urgência ou emergência, terá direito ao reembolso das despesas havidas, 

limitadas a cobertura contratual e aos valores correspondentes àqueles 

utilizado pela CONTRATADA para com seus serviços próprios ou 

contratados. Sem destaque no original. Indaga-se se essa cláusula foi 

estipulada com informação clara e compreensível ao consumidor, 

consoante dispõe o Código de Defesa do Consumidor e em atenção ao 

princípio da boa-fé objetiva, de modo a permitir a exteriorização válida da 

vontade daquele que adere a termos padronizados impostos pelas 

seguradoras. E a resposta que se obtém é negativa. A partir da leitura da 

referida cláusula, não há como o consumidor inferir a que limites de 

reembolso estará sujeito e o que será efetivamente reembolsado. Tal 

situação avilta o disposto no artigo 54, §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do 

Consumidor, diante da manifesta inviabilidade de se impor ao consumidor, 

em se tratando de contrato de execução continuada, a necessidade de 

atualizar-se acerca de tabelas e conversões, tudo a dificultar a sua exata 

compreensão sobre algo que deveria estar claro (já que se trata de 

cláusula limitativa inserida em contrato de adesão). A reclamada poderia 

se valer de inúmeras formas menos complexas e obscuras para garantir a 

adequada compreensão de seus direitos e dos limites ao seu exercício. 

Todavia, lança mão de cláusulas incompreensíveis, que não estabelecem 

critérios claros, em nítida inobservância do direito à informação. Assim, 

conclui-se que as limitações impostas pela referida cláusula são abusivas 

e, por conseguinte, nulas, de acordo com o disposto nos artigos 14, 46 e 

51, IV, § 1º, II, III, do Código de Defesa do Consumidor, os quais 

estabelecem: 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. Art. 46. Os contratos que regulam as relações de 

consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a 

oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 

respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 

compreensão de seu sentido e alcance. Art. 51. São nulas de pleno 

direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 

produtos e serviços que: IV – estabeleçam obrigações consideradas 

iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; § 1º 

Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: II – restringe 

direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de 

tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III – se mostra 

excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza 

e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras providências 

peculiares ao caso; Ressalte-se que a limitação do reembolso é válida, 

mas somente quando devidamente esclarecida para o consumidor quando 

da contratação ou quando da apreciação do pedido de reembolso; não só 

com a mera apresentação de memória de cálculo de reembolso, mas com 

a apresentação da tabela fixada para reembolso para o plano em análise. 

Sem esses esclarecimentos, há nítido descumprimento ao artigo 6º, inciso 

III, do Código de Defesa do Consumidor, tornando a cláusula nula. Por fim, 

tem-se que os valores pleiteados pela reclamante lhe são devidos. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na reclamação cível proposta por SANDRA REGINA BRUNIERI SECCO e 

SECCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME em desfavor de 

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, e CONDENO à reclamada à restituição da quantia de R$ 3.600,00 

(três mil e seiscentos reais) à parte autora, nos termos da fundamentação, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme 

norma do art. 406, do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito 

nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 12 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, 12 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000687-46.2017.8.11.0045. REQUERENTE: AMELIA TERESINHA MOHR 

DALLAGOSTINHO REQUERIDO: RODO BULL LTDA, SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos. I. Relatório. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo conforme o estado do processo, pois, quanto ao 

mérito, as questões suscitadas e controvertidas dispensam a produção de 

outras provas, motivo pelo qual, se conhece diretamente do pedido, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. De início, 

cumpre destacar que apesar de não haver relação jurídica entre a 

reclamante e a seguradora, a responsabilidade desta perante terceiro não 

pode ser afastada desde que o segurado contratante também integre o 

polo passivo. De outro lado, a Súmula 537 do STJ prevê: “Em ação de 

reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação 

ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta ou 

solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida 

à vítima, nos limites contratados na apólice”. Sendo assim, cabível a 

responsabilização da seguradora no caso concreto, desde que 

observados os limites da apólice. As requeridas não negaram a 

responsabilidade no acidente ou a existência do contrato de seguro à 

época, de forma que a defesa baseou-se na impugnação dos valores 

pretendidos a título de ressarcimento. A reclamante pretende receber 

indenização por danos materiais – lucros cessantes - e danos morais, em 

razão de acidente de trânsito que alegou ter sido provocado pelo motorista 

do veículo de propriedade da primeira requerida, ocorrido em 31.03.2016, 

tendo permanecido na oficina para conserto no período de 29/03/2016 a 

26/04/2016. Dessa forma, ficou impossibilitada de auferir renda com o 

caminhão nesse período, notadamente porque era período de colheita da 

safra de soja, em que é possível fazer maior número de fretes. Analiso, 

assim, a indenização pelos lucros cessantes. Apesar de não haver 

documento comprobatório em relação a quantidade de fretes que a autora 

deixou de fazer em razão do acidente envolvendo seu veículo, é possível 

fixar a indenização de acordo com a média dos fretes realizados em data 

imediatamente anterior à data do acidente, e dessa relação deverá ser 
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usado como base de cálculo do percentual devido pelas requeridas, a 

título de indenização. Não houve perícia no local do acidente, pois os 

envolvidos foram à delegacia e relataram o acontecido. Segundo a 

legislação vigente, é responsável pelo pagamento da indenização todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, haja 

violado direito e causado prejuízo a outrem. As reclamadas reconheceram 

a culpa pelo acidente, tanto que a seguradora realizou o pagamento das 

despesas referente ao custeio do conserto do veículo. Em consequência, 

as requeridas ficam obrigadas a repará-la, nos termos do artigo 927 do 

Código Civil. Nos termos do artigo 402, do Código Civil, “Salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor 

abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente 

deixou de lucrar”. Os lucros cessantes consistem no montante que a 

vítima deixou de lucrar em razão da conduta do réu. Tendo em vista que o 

acidente foi em 31 de março de 25016, e ficou impossibilitada de realizar 

fretes no período de 29/03/2016 a 26/04/2016 e, em consequência, deixou 

de auferir renda, de rigor a procedência do pedido de indenização em R$ 

13.335,00 (treze mil e trezentos e trinta e cinco centavos), notadamente 

porque houve a comprovação de que o caminhão ficou parado por 28 

(vinte e oito) dias na oficina aguardando o conserto. Com efeito, a 

reclamante juntou planilha com valores auferidos no período anterior ao 

acidente; porém, não pode ser considerado do valor bruto auferido para 

fixar o valor do dano. Cumpre asseverar, como bem salientado pelas 

requeridas, que os valores dos fretes foram indicados pela reclamante 

considerando o valor bruto, constituindo como faturamento total e não 

necessariamente o lucro líquido. Considerando que as cartas de fretes 

ostentam o valor bruto da operação, sem indicar a existência do custo da 

operação, tais como combustível, pedágio, manutenção, etc., estipulado 

geralmente em 48% (vide as conclusões do Prof. Roberto Vatan dos 

Santos em “Custos operacionais e formação de preço de frete no 

transporte rodoviário de cargas – um estudo de caso” apresentado no XIV 

Congresso Brasileiro de Custos – João Pessoa/PB), o valor médio de lucro 

diário de R$ 915,88 (novecentos e quinze reais e oitenta e oito centavos) 

deve corresponder a 52% (cinquenta e dois por cento) do faturamento 

bruto, chegando ao líquido de R$ 476,25 (quatrocentos e setenta e seis 

reais e vinte e cinco centavos). Por fim, multiplicando-se os 28 (vinte e 

oito) dias parados pela média diária acima estabelecida, chega-se ao valor 

da condenação dos lucros cessantes, ou seja, R$ 13.335,00 (treze mil e 

trezentos e trinta e cinco centavos). Esse valor deverá ser pago em uma 

única parcela, computando-se juros moratórios simples de 1% ao mês e 

correção monetária pelo IPCA, a partir da data do acidente. Ressalte-se 

que para a conclusão desse valor foi levado em consideração à planilha 

de frete aportada nos autos, desconsiderando, todavia, os valores sem 

data da realização do frete, bem como os fretes futuros após a data do 

acidente. Releva ponderar que, quando da ocorrência de um dano 

material, duas subespécies de prejuízos exsurgem desta situação, os 

danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da 

diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que 

esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito. Porém, a seguradora 

realizou o pagamento das avarias ocasionadas no caminhão da 

reclamante decorrentes da batida, fato incontroverso nos autos. Quanto 

ao pedido de dano mora, entendo serem indevidos, já que uma batida de 

veículo, sem qualquer vítima, deve ser considerado como situações 

normais em nossa sociedade. O dano moral consubstancia numa lesão de 

interesses não patrimoniais da pessoa física ou jurídica, provocada por 

algum fato lesivo. O cabimento de indenização por danos morais é 

claramente previsto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, que 

determina serem “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material, moral ou a imagem”. Não obstante, para a caracterização do dano 

moral é necessário que esse “sentimento de dor” não se limita a 

aborrecimentos ou situações que causem mero constrangimento, como 

parece ser o caso em concreto. Tem-se buscado, é bem de ver, coibir a 

utilização do instituto como meio de enriquecimento sem causa, atitude 

louvável e que deve ser reforçada. Curiosamente, tem-se a impressão de 

que, após o advento da Constituição de 1988, os jurisdicionados 

tornaram-se psicologicamente mais sensíveis aos contratempos inerentes 

à vida em sociedade. Passou-se a pleitear ofensa à honra com frequência 

infinitamente superior à de outrem, muito embora a previsão da 

indenização por danos morais já estivesse consagrada legal e 

doutrinariamente há tempos. Enfim, entendo que a situação narrada na 

inicial não apresenta lastro suficiente para fundamentar uma condenação 

no pagamento de indenização por danos morais. Por arremate, 

considerando que “o julgador não está obrigado a responder a todas as 

questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do 

Código de Processo Civil/2015 veio confirmar a jurisprudência já 

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do 

julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão 

adotada na decisão recorrida” (EDecl no MS 21.135/DF, Rel. Min. Diva 

Malerbi, 1ª Seção do C. STJ, J. 08/06/2016). Por este entendimento, e 

como não há mais nada a apreciar, tendo em vista que os demais 

argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de, ao 

menos em tese, infirmar a conclusão adotada nesta fundamentação, a 

parcial procedência dos pedidos é medida de rigor. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na reclamação cível proposta por AMÉLIA TEREZINHA MOHR 

DALLAGOSTINHO em desfavor de RODOBULL LTDA. e SUL AMÉRICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS, e CONDENO as reclamadas solidariamente ao 

pagamento de R$ 13.335,00 (treze mil, trezentos e trinta e cinco reais) à 

reclamante, a título de lucros cessantes, sobre o qual incide correção 

monetária pelo IPCA a partir da data do evento danoso ocorrido em 

31.03.2016 (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, em não 

havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 12 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, 12 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003188-36.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRE MAURICIO SIMON 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Conquanto a parte reclamante tenha manifestado em tempo, juntou 

documento que não serve como meio de comprovação do seu endereço, 

pois está em nome de pessoa estranha à relação processual cujo vínculo 

não foi demonstrado pelo requerente, conforme ressalva constante no 

despacho que determinou a emenda da inicial. A ausência de documento 

essencial para a comprovação das alegações da reclamante equivale à 

ausência de requisito de procedibilidade da ação, cuja ausência impõe-se 

o indeferimento da petição inicial. Ante ao exposto, indefiro a inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação das partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixas e cautelas de praxe. 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – (MT), 12 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, 12 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

HELBA PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000093-95.2018.8.11.0045. REQUERENTE: HELBA PEREIRA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias 

fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a dilação 

probatória. A reclamante cujo nome foi incluído no cadastro de 

inadimplentes pela reclamada, negou ter mantido relação jurídica com a 

requerida, de modo que a negativação do seu nome no cadastro de 

restrição ao crédito foi indevida. A reclamada, por sua vez, alegou que a 

inscrição foi devida, uma vez que atuou no exercício regular de direito e 

apresentou provas de que o serviço foi efetivamente contratado pela 

reclamante, juntando, inclusive, áudio de mídia com a gravação da 

contratação do serviço. Mesmo a requerida tendo apresentado essas 

provas nos autos, a reclamante limitou-se a defender que não contratou 

os serviços e requereu a condenação a condenação da reclamada em 

danos morais. Com efeito, cabia à reclamante apresentar provas de que 

não tenha sido ela a contratante do serviço, pois sequer negou que a voz 

gravada era sua. Apenas limitou-se a dizer que outra pessoa poderia ter 

contratado os serviços e fornecido os seus dados à reclamada. Na 

espécie, não se aplica a inversão do ônus da prova. E, após a 

contestação, não vislumbro verossimilhança nas alegações da 

reclamante. Contratação não se demonstra apenas por meio de 

documento assinado. No mundo moderno há diversas formas de se 

contratar. Muitas avenças são realizadas por telefone. A contratação se 

aperfeiçoa quando ocorre a prestação de serviços seguida da 

contraprestação. A linha telefônica móvel é de fácil contratação e 

qualquer pessoa poderia contratar, desde que informasse os dados da 

pessoa que ficaria registrada a linha. Na conversa gravada, a reclamante 

informou todos os seus dados e de sua genitora, deixando, por outro lado, 

impugnar a voz que aprece na gravação. A gravação, por outro lado, 

deixou evidência de que a autora efetivamente contratou o serviço; o 

serviço foi oferecido pela requerida à reclamante, e esta aceitou, 

conforme áudio de gravação juntado nos autos. Os fatos narrados pela 

reclamante não convencem de que a autora tenha sido vítima de fraude, 

porque simplesmente foi a reclamante quem contratou o serviço 

disponibilizado na linha telefônica n. 65 99647-2696. Assim, a reclamante 

não comprovou o pagamento da dívida anotada no cadastro de 

inadimplentes, o que permite concluir que não houve cobrança indevida. 

Indenização por danos morais, portanto, não é merecida; tampouco ser 

declarado inexiste o débito. Ressalte-se, por outro lado, que o pagamento 

de faturas não é compatível com a fraude, justamente porque o fraudador 

ou o estelionatário contrata para não pagar e o nome do consumidor é 

inscrito no cadastro de inadimplentes. No caso em análise, houve 

pagamento de faturas de consumo de serviços disponibilizados na linha 

telefônica da reclamante, sobretudo em relação aos meses de maio e 

junho de 2017, respectivamente. Além disso, após a migração do plano a 

autora deixou de pagar os boletos referente aos meses de julho a 

setembro de 2017, justamente a dívida somada ao valor oferecido na 

gravação juntada nos autos, de modo a concluir que efetivamente houve a 

contratação do serviço. Por arremate, as faturas foram encaminhadas e 

registradas no sistema da empresa reclamada para o mesmo endereço da 

autora informado na petição inicial, o que reforça a inexistência de fraude. 

Por outro lado, a notificação prévia à inscrição da dívida não é de 

responsabilidade da reclamada, mas dos cadastros de inadimplentes 

(Súmula 359 do STJ). Sua falta, por si só, não dá direito ao recebimento de 

indenização por danos morais. Por conseguinte, uma vez que a reclamada 

atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome da reclamante no 

cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do pedido contraposto 

ante o reconhecimento da dívida de R$ 89,97 (oitenta e nove reais e 

noventa e sete centavos), sobre o qual incide correção monetária e juros 

de mora desde o inadimplemento. Por fim, há que ser reconhecido à parte 

autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou 

do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil. CONDENO ainda a reclamante ao pagamento 

de multa - diante do dever de comportamento ético das partes -, ao 

pagamento de multa equivalente a 1% do valor atribuído à causa, em favor 

da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o 

disposto no artigo 81 do CPC. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

HELBA PEREIRA DA SILVA SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. (VIVO), o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em 

desfavor de HELBA PEREIRA DA SILVA SANTOS, e CONDENO a 

reclamante ao pagamento da quantia de R$ 89,97 (oitenta e nove reais e 

noventa e sete centavos) à parte requerida, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil. CONDENO ainda a 

reclamante ao pagamento de multa - diante do dever de comportamento 

ético das partes - ao pagamento de multa equivalente a 1% do valor 

atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até 

o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. E assim, JULGO 

EXTINTO o processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de 

custas e honorários nesta fase processual, não significa isenção do 

pagamento da multa por litigância de má-fé aqui fixada. Submeto os autos 

ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde 

– MT, 12 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, 12 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-38.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO FRIGERI - EPP (REQUERENTE)

GIORDANO DIEGO PROCESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALESKI CLINICA DENTARIA LTDA (REQUERIDO)

FABIO GALESKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010173-38.2014.8.11.0045. Vistos. Diante da certidão de id. 13219847, 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de maio de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001356-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH JANE SOUSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001356-65.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SARAH JANE SOUSA DE 

CARVALHO REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação de 

título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 
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execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre SARAH JANE SOUSA DE 

CARVALHO e LATAM AIRLINES GROUP S/A, nos termos do artigo 487, 

inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do 

acordo os termos constante na ata de audiência constante no evento 

14302139. Tendo em vista a informação de que a reclamada cumpriu 

integralmente o acordo mediante comprovação de depósito nos autos (Id. 

14469999/14470020), JULGO EXINTO o processo, na forma do artigo 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Expeça-se 

alvará para transferência à parte reclamante diretamente na conta 

informada no evento 14693948. Após, certifique-se e arquivem-se 

mediante baixas e cautelas de praxe. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 12 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, 12 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

DAVID BRAZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002062-48.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DAVID BRAZ DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com fundamento 

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável a dilação probatória. O reclamante cujo 

nome foi incluído no cadastro de inadimplentes pela reclamada, negou ter 

mantido relação jurídica com a requerida, de modo que a negativação do 

seu nome no cadastro de restrição ao crédito foi indevida. A reclamada, 

por sua vez, alegou que a inscrição foi devida, uma vez que atuou no 

exercício regular de direito e apresentou comprovante de que o 

contratante utilizou os serviços de telefonia disponibilizados na linha 

telefônica n. 65 996895640, realizando o pagamento das faturas de 

cobrança no período de agosto a outubro de 2017. Com efeito, se o 

reclamante negou a inexistência de contratação do serviço, o pagamento 

de faturas desmente tal alegação. Cabia ao reclamante apresentar nos 

autos as faturas pagas acerca dos serviços com os quais foi beneficiado. 

Pagamento se comprova por meio de recibo e não há hipossuficiência do 

consumidor para a produção dessa espécie de prova. Na espécie, não se 

aplica a inversão do ônus da prova. O pagamento de faturas de conta do 

serviço de telefonia é incompatível com a fraude, justamente porque o 

estelionatário contrata o serviço para não pagar. Com a contestação, não 

vislumbro verossimilhança nas alegações do reclamante. Contratação não 

se demonstra apenas por meio de documento assinado. No mundo 

moderno há diversas formas de se contratar. Muitas avenças são 

realizadas por telefone. A contratação se aperfeiçoa quando ocorre a 

prestação de serviços seguida da contraprestação. A linha telefônica 

móvel é de fácil contratação e qualquer pessoa poderia contratar, desde 

que informasse os dados da pessoa que ficaria registrada a linha. O 

consumidor que foi efetivamente vítima de anotação indevida às vezes se 

depara, quando propõe ação, com contrato contendo assinatura 

completamente diferente; outras vezes o endereço fornecido não é o seu; 

e em outras vezes a empresa não tem um indício sequer de já ter mantido 

qualquer contato com a parte contrária. Embora a parte autora negue a 

existência de contratação do serviço, não poderia ter havido fraude. O 

fraudador, como dito, contrata em nome de terceiros, mas os serviços são 

prestados em seu favor, não em favor da vítima do crime. E, além disso, 

não paga nenhum fatura, deixando para a vítima o ônus de ser apontada 

como inadimplente. O reclamante não comprovou o pagamento da dívida 

anotada no cadastro de inadimplentes, o que permite concluir que não 

houve cobrança indevida. Indenização por danos morais, portanto, não é 

merecida; tampouco ser declarado inexiste o débito. Por outro lado, a 

notificação prévia à inscrição da dívida não é de responsabilidade da 

reclamada, mas dos cadastros de inadimplentes (Súmula 359 do STJ). Sua 

falta, por si só, não dá direito ao recebimento de indenização por danos 

morais. Por conseguinte, uma vez que a reclamada atuou no exercício 

regular de direito ao incluir o nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes, de rigor a procedência do pedido contraposto ante o 

reconhecimento da dívida de R$ 196,75 (cento e noventa e seis reais e 

setenta e cinco centavos), sobre o qual incide correção monetária e juros 

de mora desde o inadimplemento. Por fim, há que ser reconhecido à parte 

autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou 

do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil, CONDENO o reclamante ao pagamento de 

multa - diante do dever de comportamento ético das partes - equivalente a 

1% do valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na reclamação cível proposta por DAVID BRAZ DE 

SOUSA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), o que faço 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em desfavor de DAVID 

BRAZ DE SOUSA, e CONDENO o autor ao pagamento da quantia de R$ 

196,75 (cento e noventa e seus reais e setenta e cinco centavos) à parte 

requerida, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do inadimplemento/vencimento 

da dívida; bem como, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil. CONDENO ainda o reclamante ao pagamento de multa, 

diante do dever de comportamento ético das partes, equivalente a 1% do 

valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente 

corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. E 

assim, JULGO EXTINTO o processo com análise do mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção 

de custas e honorários nesta fase processual, não significa isenção do 

pagamento da multa por litigância de má-fé aqui fixada. Submeto os autos 

ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde 

– MT, 12 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, 12 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002925-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CATARINA LEANI EILERT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002925-04.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CATARINA LEANI EILERT 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de com firma 

reconhecida, declaração de residência com firma reconhecida pelo 

proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo com firma 

reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, 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, 11 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010321-54.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SMANIOTTO (REQUERENTE)

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REQUERIDO)

BRIGIDA BERNARDO REVEILLEAU (ADVOGADO(A))

Marcos Adriano Bocalan (ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

KAREN BADARO VIERO (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010321-54.2011.8.11.0045. REQUERENTE: JOSÉ CARLOS SMANIOTTO 

REQUERIDO: PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte exequente, intimada para dar andamento ao feito (ID 

10919765), quedou-se inerte (ID 12222507). Tal fato caracteriza 

abandono do processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do 

exposto, declaro extinto este feito, sem resolução do mérito. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

a r q u i v e - s e .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 22 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE TABILE CASANOVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

AVIANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001561-94.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GUILHERME HENRIQUE 

TABILE CASANOVA REQUERIDO: AVIANCA Vistos. I. Relatório. Dispenso 

o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável 

dilação probatória. Além disso, os documentos aportados nos autos são 

suficientes para a análise da controvérsia; bem como o feito deve ser 

resolvido nos contornos dos princípios que informam o JEC – simplicidade, 

celeridade e informalidade (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Inicialmente, deve 

se rejeitada a alteração do polo passivo da reclamada, em especial pela 

responsabilidade da requerida Avianca, nos termos do artigo 7º do Código 

de Defesa do Consumidor. Art., 7º. Os direitos previstos neste Código não 

excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de 

que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de 

regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, 

bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, 

costume e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor da ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos 

nas normas de consumo. Ademais, verifica-se que o reclamante juntou os 

comprovantes de passagens, sendo possível constatar que foram 

emitidos pela Avianca, assim como o detalhamento dos voos comprovam a 

pertinência subjetiva da reclamada, de modo que indefiro a substituição do 

polo passivo. Na questão de fundo, é pertinente a pretensão do 

reclamante. No caso, a relação jurídica existente é típica de consumo, na 

qual a companhia aérea figura como fornecedora, na modalidade de 

prestadora de serviço, enquanto o autor figura como consumidor, tal qual 

dispõe os artigos 2º e 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor. 

Destaque-se ainda ser objetiva a responsabilidade civil das empresas 

aéreas, pois se enquadram no conceito de fornecedoras e podem ser 

responsabilizadas por eventuais defeitos na prestação do serviço de 

transporte aéreo (art. 14 do CDC). O contrato de transporte aéreo 

caracteriza-se pela fixação de obrigação de uma das partes (empresa 

aérea) de transportar passageiro para determinado local, previamente 

ajustado, mediante pagamento. A reclamada, em sua contestação, não 

nega a ocorrência dos fatos descritos na inicial, se restringindo a 

argumentar que o passageiro foi posto noutro voo no dia seguinte e que 

prestou toda a assistência ao passageiro. Além disso, argumentou que a 

demora foi em decorrência da greve dos pilotos na Colômbia cujo fato foi 

amplamente divulgado, e que o autor poderia ter acessado as informações 

disponíveis ou procurado a companhia aérea que teria sido informado a 

respeito da greve. Todavia, o reclamante adquiriu a passagem com 

antecedência e ônus quanto à informação é da requerida que não pode 

ser transferido ao consumidor. Assim, a reclamada deixou de se 

desincumbir do ônus da prova, uma vez que deveria comprovar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do reclamante, na forma 

do artigo 373, II,do CPC. Ainda que houvesse tal comprovação, restou 

demonstrado que a reclamada não cumpriu as determinações constantes 

na Resolução n. 400 da ANAC, bem como o direito pleno à informação 

previsto no artigo 6º, III, do CDC. Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) III – a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem. De outro lado, o artigo 734 do 

Código Civil dispõe que: “o transportador responde pelos danos causados 

às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior 

sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade”. Sem 

destaque no original. Acerca da questão do direito internacional privado, 

ressalte-se que, segundo recente julgamento do Supremo Tribunal de 

Federal, sobre o Tema 210, fixou o seguinte entendimento: “Nos termos do 

art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 

de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, 

têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Nos 

termos do artigo 19 da Convenção de Montreal, o transportador é 

responsável pelo atraso ocasionado ao passageiro. O reclamante 

pretende indenização a título de danos morais suportados em razão do 

atraso o voo, em que ficou impossibilitado de seguir viagem na escala feita 

em Bogotá e não estava preparado para adentrar naquele país, sobretudo 

porque lhe foi exigido, entre outras, cartão de vacina como requisito de 

entrada no País. Anote-se, por conseguinte, que a limitação prevista na 

Convenção de Montreal aplica-se aos prejuízos patrimoniais, não incidindo 

sobre indenização por abalo moral por ausência de regulação nesse 

sentido. Ainda sobre a questão importa destacar o artigo 20 da Resolução 

n. 400 da ANAC – direito à informação plena e apoio financeiro e 

execução de serviço por terceiros: Art. 20. O transportador deverá 

informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação 

disponíveis: I – que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente 

contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II – sobre o 

cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1º O transportador 

deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) 

minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos 

de atraso. § 2º A informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, 
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da interrupção do serviço e da preterição deverá ser prestada por escrito 

pelo transportador, sempre que solicitada pelo passageiro. Art. 21. O 

transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I – atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário contratado; II – 

cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III – preterição de 

passageiro; e IV – perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos 

com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a 

causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas 

previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos 

passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da 

informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao 

horário originalmente contratado. Sem destaque no original. Na espécie, a 

reclamada não comprovou ter cumprido a determinação quanto à 

informação imediata e plena, bem como ter colocado à disposição a 

execução do serviço por outra companhia ou, ao menos, ter dado a 

escolha de opção ao consumidor. Pelo contrário, ofertou US$ 200,00 para 

que o reclamante desistisse em seguir viagem. Em razão da falha na 

prestação do serviço da reclamada, em que o autor teve que permanecer 

por 14 (quatorze) horas para fazer a conexão ao seu destino, noutro País 

estranho à sua cultura, não recebeu informações suficientes sobre a 

operação da reclamada, demonstrando desprezo ao consumidor que 

adquiriu passagem com 10 (dez) meses de antecedência. Dessa forma, 

restou comprovada a ilegalidade da conduta da reclamada e, portanto, tem 

a obrigação de indenizar os danos morais experimentados pelo 

consumidor. A jurisprudência vem se posicionando no sentido de que o 

dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa porquanto a 

responsabilidade da companhia aérea é objetiva e, portanto, “O dano moral 

decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição 

e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, 

na medida em que derivam do próprio fato” (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, 

Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 6.09.2011). Sem destaque 

no original. Observa-se que não se trata de curto atraso de voo, pois 14 

(quatorze) horas não pode ser considerado mero atraso. Pelo contrário, 

configura efetiva lesão a direito da personalidade, uma vez que o 

excessivo atraso causou indiscutível sofrimento e aflição ao reclamante, 

sobretudo porque estava noutro país e havia se programado com 

antecedência para essa viagem. Assim, demonstrada a presença dos 

elementos da responsabilidade civil, notadamente a conduta ilegal da 

reclamada e de seus prepostos, os danos suportados pelo autor; bem 

como o nexo causal, a procedência do pedido é medida de rigor. No 

tocante ao dano moral, entendo que esta deve ser fixada em montante 

suficiente para compensar o autor, punir o agente e persuadir a reclamada 

a adotar providências para que situações semelhantes não se repitam, 

sem, contudo, acarretar o enriquecimento do lesado, deve, ainda, levar em 

conta o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão dos danos e a 

capacidade econômica das partes. Além disso, relativamente ao quantum, 

em se tratando de danos morais, inexiste critério objetivo para sua 

valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – “A indenização por dano 

moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”), até 

porque deve ser fixado de acordo com as peculiaridades da hipótese 

concreta, levando em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) 

e tomando por base critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para 

que o valor não seja fonte de enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 

do Código Civil/2002) e, de outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto 

de não imprimir caráter punitivo ao ofensor. Sem destaque no original. 

Assim, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende bem aos 

parâmetros acima, sobre o qual incide correção monetária e juros de mora, 

ressaltando, por outro lado, que a fixação da indenização em patamar 

inferior ao pretendido pela parte não importa em sucumbência recíproca. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na reclamação cível proposta por GUILHERME ENRIQUE TABILE 

CASANOVA em desfavor de OCEANAIR LINHAS AÉREAS (AVIANCA), e 

CONDENO à reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de compensação pelos danos morais experimentados pelo 

reclamante, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, a contar da citação, por se tratar de ilícito 

decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 

1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos dos 

artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 11 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, 11 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002250-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDEGAR SAVARIS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002250-41.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDEGAR SAVARIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte reclamante apresentou pedido de 

desistência da ação (Id. 14567811), requerendo, assim, a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. O Enunciado 90 do Fonaje autoriza a 

desistência da ação, mesmo sem a anuência da parte reclamada. Em não 

havendo óbice quanto ao pedido da parte impõe-se a extinção da ação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por 

EDGAR SAVARIS na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

pedido de indenização proposta em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., com fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação das 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixa e cautelas de 

praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 06 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, 11 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação 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))

 

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, 12 de setembro de 2018 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010582-77.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELIA FARIAS FERREIRA LEMES (EXECUTADO)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte exequente acerca da diligência infrutífera por meio do 

sistema BacenJud, bem como para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, 

conforme disposto no art. 53, §4º, LJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004723-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA ERICA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 12 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003597-80.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LEOMAR HUBER (EXECUTADO)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de setembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCELIA SANTA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001110-69.2018.8.11.0045. 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 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. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001425-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

SACOLAO E SUPERMERCADOS POPULAR LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAUAN ANTONIOLI DO PRADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando o 

teor da diligência de Id. 14849272, INTIMO a parte autora para 

manifestação no prazo legal, notadamente para indicação de novo 

endereço da parte executada. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de setembro 

de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011947-69.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN MOTA DE RESENDE - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011947-69.2015.8.11.0045 REQUERENTE: G. MARTINELLI E 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: GEAN MOTA DE RESENDE - ME Visto etc., 1. 

Defiro o requerimento de suspensão veiculado no Id nº 8333226, pelo 

prazo de 90 (noventa) dias. Após o decurso do prazo, intime-se a parte 

autora para impulsionar o feito, informando o endereço da Reclamada, e 

posteriormente, proceda a Secretaria Judicial o agendamento de nova 

audiência de conciliação, de acordo com a pauta do conciliador, 

intimando-se as partes. 2. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

24 de julho de 2017. Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito em 

substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010442-77.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LIDIO RIBEIRO DE FRANCA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIFRANKES SOARES DA COSTA (REQUERIDO)

ANTONIO DE CARVALHO GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010442-77.2014.8.11.0045. REQUERENTE: LIDIO RIBEIRO DE FRANCA 

REQUERIDO: RAIFRANKES SOARES DA COSTA, ANTONIO DE 

CARVALHO GOMES Vistos. Considerando a certidão de id. 13223582, 

intime-se a parte autora para que manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LETICIA APARECIDA HOCHMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001126-57.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LETICIA APARECIDA 

HOCHMANN REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A reclamada efetuou o deposito 

referente à quantia de R$ 2.098,56 (dois mil, noventa e oito reais e 

cinquenta e seis centavos) fixado na condenação, conforme evento 

14590709. A reclamante, por sua vez, manifestou-se requerendo a 

liberação da quantia depositada mediante a expedição de alvará em seu 

favor. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 

1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 
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fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Sendo assim, impõe-se a extinção dos presentes autos em 

razão do cumprimento integral da obrigação. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo, nos termos dos artigos 924, II e 925 do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência 

da quantia depositada nos autos, devendo ser observado os dados 

bancários para transferência informados no Id. 14613951. Após, de tudo 

certificado, arquivem-se mediante baixas e cautelas de praxe. Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 12 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, 12 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA (ADVOGADO(A))

JANDIR JOSE BERTE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO ANDREIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001173-31.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JANDIR JOSE BERTE - ME 

REQUERIDO: ROMILDO ANDREIS Vistos. O Conselho Nacional de Justiça 

pontuou que compete a cada Tribunal de Justiça a regulamentação do 

meio alternativo, em no âmbito do juizado especial. Indefiro o pedido de 

citação do requerido Romildo por meio do aplicativo whatsapp, uma vez 

que não houve regulamentação da prática pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Desta forma, intime-se o Autor para traga aos autos endereço 

atualizado do reclamado, bem como requer o entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Com a apresentação de novo 

endereço, designe-se data para realização da audiência de conciliação, 

conforme disponibilidade de pauta. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGUES FRANCISCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZETE RODRIGUES FEITOSA (ADVOGADO(A))

EDUARDO BATISTEL RAMOS (ADVOGADO(A))

UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS 

(REQUERIDO)

CRISTHIANE PACHECO FERST (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: 

1001388-41.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRE RODRIGUES 

FRANCISCO REQUERIDO: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA 

DE MEDICOS Vistos. Intimem-se as partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, devendo requerer o que de direito e interesse, no prazo de 05 

(cinco) dias. Caso não haja requerimentos no prazo determinado, 

arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 12 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANATANAEL DA SILVA CASAS NOVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (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: 

1001588-14.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANATANAEL DA SILVA 

CASAS NOVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Intimem-se as partes do 

retorno dos autos da Turma Recursal, devendo requerer o que de direito e 

interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja requerimentos no 

prazo determinado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004653-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004653-17.2017.8.11.0045. REQUERENTE: NATANAEL PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO 

Vistos. Considerando o pagamento voluntário da condenação, defiro o 

pedido de levantamento dos valores de depositado nos autos em favor do 

Autor. Todavia, antes da expedição do alvará, intimem-se as partes nos 

termos do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal, expeça-se 

o alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para 

tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Após, 

todo o trâmite legal, arquive-se com as cautelas de praxe. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 12 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001271-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001271-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Trata-se de pedido de alteração da prótese cimentada pela 

prótese de cerâmica. A parte autora alega que após novas avaliações 

médicas, verificou-se a necessidade da troca de próteses em razão da 

baixa durabilidade aliada à idade do autor. Aduz que a prótese cimentada 

dura o período aproximadamente de 05 (cinco) anos, sendo necessária à 

troca neste intervalo, mas que devido à idade avançada do autor, a 

qualidade de vida, bem como a durabilidade do produto, a indicação é a 

prótese total de quadril cerâmica. Os requeridos devidamente intimados 

para se manifestarem acerca do pedido de alteração, quedaram-se 

inertes. É a síntese. Decido. Pois bem, cuida-se de pedido de alteração do 

procedimento cirúrgico requerido na inicial, visando assegurar o 
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tratamento médico adequado ao autor e outros decorrentes da doença. 

Compulsando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o pleito 

deve ser acolhido, isto porque, o material a ser utilizado (cerâmica) além 

de ser de alta resistência e durabilidade, possibilitará qualidade de vida ao 

autor sem a necessidade de novo procedimento cirúrgico dentro do prazo 

de 05 (cinco) anos. Ademais, o objeto principal do pleito é assegurar 

tratamento médico adequado ao autor, de modo que a troca do material da 

prótese cimentada pela prótese de cerâmica não prejudicará os 

requeridos, que mesmo cientes do pedido não se manifestaram contra o 

requerimento. Posto isto, defiro o pedido de alteração da Prótese 

Cimentada para Prótese total de Quadril Cerâmica/Cerâmica, em 

consonância com os laudos médicos. Intimem-se os Requeridos para 

satisfazer a decisão judicial de no prazo de 10 (dez) dias, a fim de 

fornecer ao Requerente à realização da CIRURGIA DE ARTROPLASTIA 

TOTAL DE QUADRIL CERÂMICA/CERÂMICA, sob pena de sanções legais, 

(art. 513, 536 e 537, ambos do CPC). Após o cumprimento da medida, 

encaminhe-se os autos à Turma Recursal para análise do recurso. 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

2Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA JARA (REQUERENTE)

WEYLLA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002361-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA AMELIA JARA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Ação de Obrigação de Fazer Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada manejada por Maria 

Amélia Jara em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas 

do Rio Verde/MT, todos já qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que a requerente descobriu no dia 23 de novembro que é portadora de 

câncer, que passou por outro procedimento cirúrgico em janeiro de 2018 

para retirada de corpo estranha ocasionada pela cirurgia realizada em 

agosto de 2017. Argumenta que procurou atendimento para iniciar o 

tratamento, todavia até a presente data não foi chamada para realizar o 

exame de pesquisa do corpo inteiro cintilografia, exame essencial para o 

início do tratamento de radioiodoterapia. Relata, ainda, que descobriu 

desde o mês de novembro de 2017 que é portadora da doença e que 

espera pela providência dos requeridos para iniciar o tratamento, uma vez 

que não possui condições financeiras para arcar com o procedimento 

radioterápico, e pleiteia pela concessão da tutela antecipada, e ao final a 

procedência de todos os pedidos contidos na inicial. Com a inicial juntou os 

documentos pertinentes. No id. 13772550, consta decisão do MM° Juiz da 

vara cível se declarou incompetente para processar e julgar a demanda. 

Os autos foram encaminhados para o NAT – Núcleo de Apoio Técnico, 

conforme id. 13774048. No id. 13816748 consta o parecer do NAT. 

Recebida a inicial, deferiu-se a medida liminar pleiteada, determinando-se 

aos entes públicos que disponibilizassem realização do exame de 

pesquisa de corpo inteiro cintilografia com posterior encaminhamento para 

início do tratamento de radioiodoterapia, descrita pelo médico, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do bloqueio de 

verbas necessárias à realização do procedimento, bem como 

determinou-se a citação dos requeridos (id. 138286620). Devidamente 

citados, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo em 

preliminar, ausência de interesse processual, pugnando pela extinção do 

feito sem resolução do mérito e, em caso de não acolhimento, requereu o 

indeferimento dos pedidos da parte autora (id. 14006121). O Município de 

Lucas do Rio Verde/MT, por sua vez, requereu, em preliminar, a 

ilegitimidade passiva, e no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais. A 

autora impugnou todas as contestações e requereu a rejeições de todos 

os argumentos apresentados pelos requeridos, bem como a total 

procedência da presente ação. Em decorrência da inércia dos requeridos 

em cumprirem a decisão que deferiu a antecipação da tutela, a Requerente 

requereu o bloqueio de verbas dos Requeridos, o qual foi deferido e 

realizado (id. 14826716 e id. 14898713). É o necessário relatório. 

Fundamento e Decido. Cumpre, primeiramente, consignar que o instituto 

jurídico do julgamento antecipado da lide encontra esteio, como se sabe, 

no art. 355 do Código de Processo Civil Brasileiro. É aplicável nas 

hipóteses de revelia e naquelas em que a discussão verse sobre matéria 

de direito ou sobre matéria de direito e de fato, não havendo necessidade 

de se produzir prova em audiência. O julgamento antecipado homenageia o 

princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da 

tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções, o que é o caso dos autos, motivo pelo qual 

passo a julgar antecipadamente o presente feito. Embora sejam de fato e 

de direito as questões postas a exame, a rigor, não demandam a 

realização de qualquer outra prova, sendo, pois, suficientes as até aqui 

produzidas, daí por que passo a julgar antecipadamente o presente feito. 

Ab initio, examino a preliminar levantada na peça contestatória quanto à 

ausência de interesse processual contestada pelo Estado de Mato 

Grosso, bem como a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de 

Lucas do Rio Verde. A saúde pública, bem como a assistência pública, 

conforme disciplina o artigo 23, da Constituição Federal é competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Neste 

diapasão, o art. 196 da Carta Magna impõe ao Estado (em suas três 

esferas), o dever de assegurar a todos o direito à saúde, mediante 

políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Ressalte-se que o art. 198 

da CF/1988, estabelece que o Sistema Único de Saúde, é descentralizado, 

com direção única em cada esfera de governo, sendo financiado por 

recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes. Sendo assim, verifica-se que o 

dever de fornecer tratamento médico e medicamentos, caracteriza 

obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, 

possuindo cada ente federativo responsabilidade integral pelo aludido 

fornecimento, cabendo ao cidadão optar a qual ente público acionar para 

lhe prestar assistência à saúde, em atendimento à norma prevista no art. 

196 da CF/1988, pois todos são legitimados passivos para tanto, à luz das 

normas vigentes, antes referidas, que regulamentaram a norma 

constitucional mencionada. Tampouco há ferimento às disposições 

orçamentárias que vinculam o ente público. As regras dirigidas aos 

administradores, inclusive na Lei de Responsabilidade Fiscal, tampouco 

tornam seus atos ímprobos ou ilegítimos, se cumprem ordens judiciais. 

Deste modo, não há que se falar em falta de interesse de agir, vez que os 

entres públicos agiram após determinação do Estado-Juiz e nem em 

ilegitimidade de parte, pois União, Estado e Município são solidários. 

Superadas essas questões, passemos à análise do mérito propriamente 

dito. Consta da inicial que a Autora necessita urgentemente de 

procedimentos tais como: exame de pesquisa de corpo inteiro cintilografia 

para da inicio no tratamento de radioiodoterapia. Pois bem, a Constituição 

da República Federativa do Brasil traz o princípio da dignidade da pessoa 

humana, bem como estatui o direito a vida e a saúde. Acerca da dignidade 

da pessoa humana, o renomado constitucionalista ALEXANDRE DE 

MORAES aduz que: A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e 

moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos. A própria Carta Política da República, em seu 

artigo 1.º, III, eleva a dignidade da pessoa humana à posição de 

fundamento do Estado Democrático de Direito, pois “Primeiramente, prevê 

um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em 

relação aos demais indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro 

dever fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes [...]”. 

Destarte, a ilação que se faz é que o indivíduo deve “(...) respeitar a 

dignidade de seu semelhante tal qual a Constituição Federal exige que lhe 

respeitem a própria. A concepção dessa noção de dever fundamental 

resume-se a três princípios do Direito Romano: honestere vivere (viver 

honestamente), alterum non laedere (não prejudique ninguém) e suum 
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cuique tribuere (dê a cada um o que lhe é devido)”. Sendo assim, pode-se 

afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a 

proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o 

desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas 

de vida com dignidade. A Carta Magna, em seu artigo 5.º prevê ainda a 

inviolabilidade do direito à vida, consolidando-o como um dos direitos 

fundamentais do homem. Na esfera do Direito Internacional, o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, aprovado pela XXI sessão da 

Assembléia Geral das Nações Unidas, em sua Parte III, artigo 6.º, reza que 

“O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser 

protegido pela lei, ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua 

vida”. Infere-se, assim, que o direito à vida, inserido no contexto dos 

direitos fundamentais, tais como os demais, traz as prerrogativas de: a) 

imprescritibilidade (não se perde pelo decurso do prazo); b) 

inalienabilidade (inexiste possibilidade de transferência); c ) 

irrenunciabilidade (não pode ser objeto de renúncia); d) inviolabilidade 

(impossibilidade de desrespeito); e) universalidade (engloba todos os 

indivíduos); f) efetividade (o Poder Público deve atuar para garantir a sua 

implantação) e g) indivisibilidade (não deve ser analisado isoladamente). 

Na mesma esteira de proteção, a Constituição Brasileira, tutelou esse bem 

por meio de previsão expressa nos artigos 196 a 200, já que “o direito à 

saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas 

as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do 

direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE 

MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 140). Art. 196. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Art. 198. As ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: [...] II – atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; Ademais, o direito à 

vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em 

detrimento de gastos públicos, como sabiamente já decidiu o Ministro Celso 

de Mello, quando esteve no exercício da Presidência do Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC), cuja parte final 

transcrevo: Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se 

qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria 

Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, 

contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e 

secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que 

razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível 

opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde 

humana, notadamente daqueles que têm acesso, por força de legislação 

local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em 

favor de pessoas carentes. Cumpre salientar que, compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora não detém condições financeiras para 

custear o tratamento total, razão pela qual se faz imperioso o fornecimento 

do tratamento pelos Requeridos. Diante do exposto, com fundamento no 

art. 5.º, da Constituição Federal c/c art. 269, I, do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de consolidar a liminar de 

id. 13828662, tornando definitiva a obrigação do Estado de Mato Grosso e 

do Município de Lucas do Rio Verde/MT para disponibilizar à Requerente 

realização do exame de pesquisa de corpo inteiro cintilografia com 

posterior encaminhamento para dar início ao tratamento de 

radioiodoterapia, descrita pelo médico, bem como fornecer tratamento 

adequado ao caso. Isento de custas, conforme disciplina o item 2.14.5 da 

CNGCGJ[1]. Ciência ao Ministério Público. Considerando que o bloqueio de 

verbas realizada nos autos, intime-se a parte autora para requer o que 

entender de direito. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Dispensado o registro. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito [1] Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04/CM.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000208-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR NODARI (REQUERENTE)

FELIPE OLING CORASSA (ADVOGADO(A))

RENE CORASSA (ADVOGADO(A))

MARINS ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DA LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000208-19.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 55.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). Partes do processo: 

REQUERENTE: MARINS ALVES DE SOUZA, ELENIR NODARI REQUERIDO: 

JULIO CEZAR DA LUZ 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. LUCAS DO RIO 

VERDE, 12 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: 1001308-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

ELIZABETH RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

FRANCISCA ANA DA SILVA MOREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001308-09.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.110,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): ELIZABETH RODRIGUES DO NASCIMENTO RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, FRANCISCA ANA DA 

SILVA MOREIRA 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. LUCAS DO RIO 

VERDE, 12 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005270-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGRAOS REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1005270-74.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 6.430,55; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Partes do processo: 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: AGROGRAOS REPRESENTACAO E ASSISTENCIA 

TECNICA AGRICOLA LTDA - ME 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, 12 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005269-89.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVESUI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1005269-89.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 6.153,88; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Partes do processo: 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: AVESUI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 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, 12 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005271-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAVANA AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1005271-59.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 6.150,93; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Partes do processo: 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: SAVANA AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - ME 

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. LUCAS DO RIO VERDE, 12 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005273-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AGRICOLA COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1005273-29.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 6.150,93; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Partes do processo: 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: SUL AGRICOLA COMERCIAL LTDA - ME 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. LUCAS DO RIO VERDE, 12 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005274-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA MINEIRO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1005274-14.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 4.250,34; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Partes do processo: 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: AGRICOLA MINEIRO LTDA 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. LUCAS DO RIO VERDE, 12 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003001-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALICE AMARAL INACIO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003001-28.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

ADRIANA ALICE AMARAL INACIO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 03/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 12 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.: 89684 Nr: 3574-59.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBX BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELON HÉLCIO DE SÁ (ESPOLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANCO HSBC BANK BRASIL 

S/A em face do ESPÓLIO de ELON HÉCIO DE SÁ, este representado pelo 

seu inventariante de EVERTON DAMEDA DE SÁ (p. 61/62).

Em audiência de concilição realizada as parte sinalizaram pela 

comprosição amigável, conforme ata de p. 108.

As pp. 117/119, foi juntado acordo efetivado entre as partes, com 

assinatura do requerido, representado pelo seu inventariante, Sr. 

EVERTON DAMEDA DE SÁ, com firma reconhecida em cartório, petição 

protocolada pela advogada do BANCO BRADESCO S/A, 

substabelecimento de p. 120, instituição sucessora por incorporação do 

BANCO HSBC BANK BRASIL S/A.

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo de pp. 117/119, havido entre as partes nos 
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termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Intimem-se as partes, para que digam se o acordo foi devidamente 

cumprido, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Sem custas remanescentes, frente aos termos do art. 90, parágrafo 

terceiro, do CPC e, honorários advocatícios conforme pactuado.

Transitada em julgado, certifique-se e aguardem-se os presentes autos 

em cartório informação das partes do cumprimento do acordo.

Em face do acordo formalizado, resta prejudicado os embargos de 

declaração de pp. 121/123.

P.R.I.C.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82778 Nr: 2208-19.2012.811.0045

 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: CRAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE em trâmite entre 

as partes acima identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que o advogado da parte autora fora 

intimada para depositar o valor do exame de DNA, bem como para que as 

partes compareçam a Diretoria do Fórum para coleta do material genético, 

conforme decisão de p. 52 e intimação de p. 54, contudo o patrono do 

autor peticionou a p. 57, informando não ter encontrado o autor, e assim 

requereu a suspensão do processo, pedido deferido a p. 58.

Intimado novamente o advogado do autor para dar o regular andamento no 

feito, este deixou escoar o prazo in albis, certidão de p. 60.

Foi determinada a intimação pessoal do autor, por duas vezes, sob pena 

de extinção do processo, contudo não foi localizado no endereço 

constante dos autos (certidões de pp. 64 e 67), presumindo assim sua 

intimação, já que não atualizou seu endereço nos autos.

Posto isto, considerando que a parte autora não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, bem como por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

Sem custas, em razão da gratuidade de justiça.

Transitada em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26737 Nr: 791-70.2008.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO SCVNINN, ORLEI JOSÉ 

GRASSELI, ROSINERI MARIA QUEIROZ GRASSELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA KHAFIF DAYAN - 

OAB:131646-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - 

OAB:8538-A/MT, ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344

 Trata-se de AÇÃO CAUTELAR ARRESTO, tendo as partes acima 

identificadas.

Verifica-se que as partes transigiram, conforme se vê do acordo juntado 

as pp. 293/296.

Considerando que o acordo consta a assinatura dos executados, com 

firma reconhecida, bem como de seu procurador (procuração de p. 

296/verso e 297), bem como consta a assinatura do banco, representado 

por sua advogada, Dra Juliana Vieiralves A. Camargo, que possui poderes 

para transigir, receber e dar quitação, conforme procuração e 

substabelecimento de pp. 176/177, assim a homologação de rigor se 

impõe.

Posto isto, HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus juridicos 

e legais efeitos e julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “c”, do CPC.

Sem custas remanescentes, conforme previsão contida no art 90, 

paragrafo terceiro do CPC e honorários conforme acordado.

As partes desistiram do prazo recursal, conforme Cláusula 18, de p. 296, 

assim certfique-se o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, aguarde-se os autos suspenso no arquivo 

provisório até a quitação integral da divida, esta que se dará quando da 

quitação da última parcela, prevista para o dia 30.07.2019 (Clásula 3ª de p. 

293/verso), devendo as partes serem intimadas para dizerem sobre a 

quitação da divida, para efetiva extinção do processo.

Torno sem efeito a caução dada a p. 134.

P.R.I.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33688 Nr: 3548-03.2009.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE RIVALDARIO SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A, MARIZABEL LODI 

- ME, MARIZABEL LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783-O/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 151125 Nr: 514-05.2018.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELLA RENATA GABRIEL HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMELLY BURATTO - 

OAB:12243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227-PR, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - OAB:OAB/PR 61.923, HEITOR 

PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA 

PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:, THAÍS SILVA ESQUIAPATI - OAB:OAB/SP384.530

 Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106713 Nr: 2177-91.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 25091 Nr: 2918-15.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: VALDECIR GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPENSADOS TIGRE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DASSOLER - 

OAB:MT/9.926, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14.583, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:3.530-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATOS ORDINATÓRIOS: NOS 

TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR O 

ADVOGADO JULIO CESAR DA SILVA, PARA DEVOLVER OS REFERIDOS 

AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E 

DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91322 Nr: 5207-08.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA, EVANDRO ROBERTO 

CORTESIA, ANTONIO FORTUNATO ESTOQUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S.A DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENITA TERESINHA WERNER 

GIORDANI - OAB:18707/RS

 Impulsiono os presentes autos a fim intimar as partes a apresentarem 

seus memoriais finais, no prazo sucessivo de 15(quinze) dias, 

iniciando-se pelos autores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97238 Nr: 3731-95.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ZEFERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora com a 

finalidade de se manifestar acerca da petição fls.98/104. Mateus Paulo 

dos Santos - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96763 Nr: 3349-05.2014.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTDS, DPTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Em consonância com parecer ministerial de pp. 41/42, desde já procedi 

buscas, através dos sistemas informatizados (BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD), acerca de eventuais bens/valores em nome do de cujus 

(extratos anexos).

No mais, oficie-se à Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 

requisitando informações, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da eventual 

existência de bens imóveis em nome falecido, conforme requerido pelo 

Parquet (p. 41-verso, item “3”).

 Com a juntada de resposta, abra-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação, após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28601 Nr: 1478-47.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO SCVNINN, ORLEI JOSÉ 

GRASSELI, ROSINERI MARIA QUEIROZ GRASSELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA KHAFIF DAYAN - 

OAB:131646-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, tendo as 

partes acima identificadas.

Verifica-se que as partes transigiram, conforme se vê do acordo juntado 

as pp. 242/245.

Considerando que o acordo consta a assinatura dos executados, com 

firma reconhecida, bem como de seu procurador (procuração de p. 

245/verso e 246), bem como consta a assinatura do banco, representado 

por sua advogada, Dra Juliana Vieiralves A. Camargo, que possui poderes 

para transigir, receber e dar quitação, conforme procuração e 

substabelecimento de pp. 100/102, assim a homologação de rigor se 

impõe.

Posto isto, HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus juridicos 

e legais efeitos e julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “c”, do CPC.

Custas remanescentes, pelos executados, se houver, conforme Cláusula 

4ª, do acordo de p. 242/verso, e honorários conforme acordado.

As partes desistiram do prazo recursal, conforme Cláusula 18, de p. 245, 

assim certfique-se o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, aguarde-se os autos suspenso no arquivo 

provisório até a quitação integral da divida, esta que se dará quando da 

quitação da última parcela, prevista para o dia 30.07.2019 (Clásula 3ª de p. 

242/verso), devendo as partes serem intimadas para dizerem sobre a 

quitação da divida, para efetiva extinção do processo.

P.R.I.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101664 Nr: 22386-18.2014.811.0045

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DALPIAZ DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA FISCH - 

OAB:RS/46.832

 Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de preclusão.

Em nada sendo requerido, conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87645 Nr: 1485-63.2013.811.0045

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

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX CORRETORA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Romerio Carlos 

Sobrinho - OAB:OAB/MT 6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), impulsiono estes autos a fim de 

intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para enviar para o 

endereço de email "lucasdorioverde.6vara@tjmt.jus.br", em arquivo Word, 

resumo da inicial, no prazo legal, para expedição de edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 156266 Nr: 3648-40.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LOPES PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA. MATOGROSSENSE DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ADRIANA MALHEIROS 

SPASSAPAN - OAB:MS/8622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Considerando que fora integralmente cumprida a finalidade da presente 

missiva, devolva-a ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens de 

estilo. Cumpra-se. Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento 

do presente termo de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos 

os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 156179 Nr: 3587-82.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON SILVIO DUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MATERIAS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GUIMARÃES MARQUES 

RAMOS FONSECA S. CONTINI - OAB:12.993, ESTEVAN MIZZANI 

SCHNEIDER CONTINI - OAB:13894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:291194

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Considerando o teor da certidão do oficial de justiça pendente de juntada 

(contracapa) e, em face do caráter itinerante da presente missiva, 

determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Feliz Natal/MT, 

conforme estabelece o art. 262, do CPC. II – Juntem-se os documentos 

que se encontram na contracapa dos autos. III - Oficie-se ao Juízo 

Deprecante, cientificando-se da presente decisão. Cumpra-se. Às 

providências. Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento do 

presente termo de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os 

presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114687 Nr: 6510-86.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVAN DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Certificado o trânsito em julgado da sentença prolatada, impulsiono os 

autos para intimar as partes a requerem o que entender de direito no 

prazo de 30 dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83071 Nr: 2531-24.2012.811.0045

 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: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ENGELBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - OAB:4950, 

HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 60,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110439 Nr: 4176-79.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE OLIVEIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Por todo o exposto e explanado, casso a liminar deferida (p. 61 e verso), 

e, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

movida por FRANCISCO DE OLIVEIRA ARAÚJO em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, com fulcro no art. 487, I, do CPC.Condeno a Autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.Contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 

(cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 

3º do CPC).Consigno que o credor, neste período, poderá exigir o 

cumprimento da obrigação se demonstrar que a situação de insuficiência 

de recursos da parte deixou de existir. Findo tal prazo, a obrigação se 

extinguirá.Por fim, reconheço a litigância de má-fé da parte consumidora 

(art. 80, inciso II, do CPC), tendo em vista a contratação comprovada pela 

parte Requerida, e, imponho a multa no valor 01 salário mínimo, sopesando 

o valor irrisório dado à causa (R$ 56,07), nos moldes do artigo 81, § 2º do 

CPC.Oficie-se ao SPC/SERASA, para que proceda com o restabelecimento 

da restrição em nome do Autor, referente ao contrato n.º 0220793588, no 

valor de R$ 103,38 (cento e três reais e trinta e oito centavos).Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo 

requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às 

devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97440 Nr: 3896-45.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN CRISTIAN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO AUGUSTO 

CORRÊA DE MORAES - OAB:10416

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora com 

finalidade de se manifestar sobre a petição de fls150/152.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102728 Nr: 96-72.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN IGNÁCIO VATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN IGNACIO VATTOS DE 

BASTIANI - OAB:OAB/MT 25117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Verifica-se 

que a parte autora restou impossibilitada de comparecer no presente ato, 

conforme atestado médico acostado à pp. 659/660. II – Assim, 

considerando a justificativa apresentada pela parte requerente e, o pedido 

da parte requerida, redesigno audiência de instrução para o dia 06 de 

novembro de 2018 às 17h00. III – Indefiro o pedido de complementação do 

rol de testemunhas, nos termos acima requeridos, tendo em vista que o 

prazo para tal ato já encontra-se precluso, conforme os termos da 

decisão de p. 649 do feito. IV - Saem os presentes intimados. V – 

Intime-se pessoalmente a parte autora, acerca da presente decisão. Nada 

mais havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo de 

audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 
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assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97828 Nr: 4216-95.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE SERVIÇOS DE COLHEITA 

LTDA - ME (CENTRO NORTE COLHEITA), FERNANDO PRECEGUEIRO IVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), impulsiono estes autos a fim de 

intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para enviar para o 

endereço de email "lucasdorioverde.6vara@tjmt.jus.br", em arquivo Word, 

resumo da inicial, no prazo legal, para expedição de edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 21473 Nr: 2706-28.2006.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÁRIO ROMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - 

OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em tramite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 94, o exequente informou a quitação da dívida, 

requerendo a extinção do processo.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação (p. 96), 

DECLARO EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do 

novo Código de Processo Civil.

Determino o levantamento das penhoras, porventura realizadas nos autos.

Custas remanescentes, se houverem, pelo executado.

 Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96763 Nr: 3349-05.2014.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTDS, DPTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Abra-se vistas ao Ministério Público, após, conclusos para deliberação.

No mais, proceda a escrivania com o cadastro da advogada da parte 

autora (p. 10) no sistema Apolo, capa dos autos e onde mais couber, para 

que receba as intimações e notificações dos atos processuais.

Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96763 Nr: 3349-05.2014.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTDS, DPTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora para dar andamento ao feito no prazo de 10 dias. Sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37186 Nr: 2223-56.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI HELDT VENTURA, LUIS FRANCISCO 

MARTINELLO, ELIZIANE KOCH, ARTÊMIO DENARDIN, JILOIR AUGUSTO 

PELICIOLLI, NESTOR ALBRECHT, DIRSEU GUBERT, JOÃO CARLOS 

SCHNITZER, EBERSON NOVELI JORRA, CARLA WILLERS, IRINEU 

MARCELO, ELLY CARVALHO JÚNIOR, ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, ELLY CARVALHO JUNIOR - OAB:MT/6132-B, IRINEU 

MACEDO - OAB:8.583-A, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, 

MARIZE TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:11888-B/MT, NOELI 

ALBERTI - OAB:4061/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - 

OAB:287251

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATOS ORDINATÓRIOS: NOS 

TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR O 

ADVOGADO ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO, PARA DEVOLVER 

OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA 

E APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85063 Nr: 3900-28.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Mário Saedt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Milena Piragine - OAB:17.210-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

apelada para, querendo, colacionar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto, no prazo de 15 (quinze dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000936-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS LUIZ HENZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)
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ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DO SICREDI E BANSICREDI - MT 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da sentença 

prolatada nos autos - ID nº 14196400.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA PEIXOTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIENDAS CARDOSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃOda parte autora para 

fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do 

mandado de Citação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do 

Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de 

diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo comprovar nos 

autos seu recolhimento, com a juntada da guia e do comprovante de 

pagamento. INTIMAÇÃO da parte autora para que junte aos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco)dias, as guias das custas e taxa judiciária 

iniciais, devidamente recolhidas, para distribuição da carta precatória junto 

à Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, com a finalidade de Citação.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000543-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (AUTOR(A))

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO (ADVOGADO(A))

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA (ADVOGADO(A))

RAILDA DE FATIMA ALVES (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REPRESENTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos acerca da documentação juntada pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000387-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 

(EXEQUENTE)

EMERSON SANABRIA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO TAVARES PIMENTEL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da sentença 

prolatada nos autos - ID nº 14168811.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000093-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

JUAREZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANNY DE SOUSA PEREZ (ADVOGADO(A))

FLAVIO GONCALVES SOARES (ADVOGADO(A))

MARCIA PEREZ - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida do 

despacho de ID nº 14185007 para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar interesse na produção de outra prova, justificando a 

necessidade de tal medida, ficando advertido que pedidos protelatórios 

serão rejeitados (Art. 370 Parágrafo único NCPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000093-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

JUAREZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANNY DE SOUSA PEREZ (ADVOGADO(A))

FLAVIO GONCALVES SOARES (ADVOGADO(A))

MARCIA PEREZ - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora do 

despacho de ID nº 14185007 para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar interesse na produção de outra prova, justificando a 

necessidade de tal medida, ficando advertido que pedidos protelatórios 

serão rejeitados (Art. 370 Parágrafo único NCPC).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000557-31.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLES ALVES BARBINO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 14203112 para diligenciar na busca do endereço do requerido, a 

fim de proceder a citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por ausência de elemento indispensável da 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000317-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

CLARICE AUXILIADORA DE MORAIS (AUTOR(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

FABIO RIBEIRO BORGES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para 

fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do 

mandado de Penhora, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal 

do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de 

diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo comprovar nos 

autos seu recolhimento, com a juntada da guia e do comprovante de 

pagamento.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000687-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA COLETTI GUIMARAES (ADVOGADO(A))

RAMIRO DIAS BRANCO ALVES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da Agência Fazendária de Água Boa-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para 

responder ao recurso de apelação interposto nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001225-65.2018.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

TIAGO NEDEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/10/2018 Hora: 14:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000566-56.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AKYLLA PRISCILA EVANGELISTA BATISTA (EXEQUENTE)

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVAIR DOS SANTOS CARVALHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, da juntada da carta precatória id. 15283193 em cumprimento 

ao r. despacho id. 12796679, para no prazo de 10 (dez) dias impulsionar o 

feito devendo postular as medidas típicas executórias. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1030066 Nr: 1739-35.2018.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miqueias Gomes Medrado, Diego Rabelo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT

 PRESENTES

Juiz de Direito: Jean Louis Maia Dias.

Promotora de Justiça: Andreia Monte Alegre Bezerra de Menezes

Advogado: Gilmar Ferreira Rodrigues Junior

 Réus: Miqueias Gomes Medrado e Diego Rabelo da Silva

OCORRÊNCIAS

 Declarada aberta a audiência foi informado às partes que, nos termos do 

art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, os depoimentos prestados 

seriam armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo seria 

gravado em mídia adequada, posteriormente juntada aos autos. As partes 

tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos registros 

audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.

Foram inquiridas as testemunhas Valtenira Silva de Azevedo, Diego 

Gonçalves de Oliveira, Roseni dos Santos Silva e Renato dos Santos 

Silva. Ausente justificadamente Geovany Pereira de Oliveira. Porém, o MPE 

desistiu de sua oitiva. Os réus foram interrogados.

 Foi realizada a audiência com gravação eletrônica digital. Não houve 

impugnações ou outros incidentes na audiência.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o (a) seguinte despacho/decisão: "Vistos etc. 

Encerrada a instrução criminal, abra-se vistas às partes para 

apresentarem as alegações finais no prazo de 10 (dez) dias, iniciando-se 

pelo Ministério Público”. Nada mais havendo a consignar, por mim, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 77/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Igor Cavalc ante de Souza, matrícula 

13494, designado Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª vara, estará 

usufruindo folgas compensatórias dias 14 e 17/09/2018,

RESOLVE:

DESIGNAR CASSIANO DE MOURA FELL, matrícula n. 32608, Técnico 

Judiciário PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto da 

Secretaria da 2ª vara nos dias 14 e 17/09/2018.

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

Alto Araguaia-MT, 12 de setembro de 2018

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 78/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

RETIFICAR em parte a Portaria n.º 76/2018-DF, datada de 04 de setembro 

de 2018, que designou a senhora Neyla Cristina de Souza Cavalcante de 

Souza, 1ª suplente desta comarca, para exercer as funções de Juíza de 

Paz durante o mês de setembro/2018, exercendo todas as atribuições e 

deveres inerentes ao desempenho do cargo, sendo que onde se lê 

Designar, leia-se NOMEAR AD HOC.

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

 Alto Araguaia-MT, 12 de setembro de 2018

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 13290 Nr: 3102-51.2004.811.0020

 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: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MOREIRA ALBOEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 13290

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pelo Município de Alto 

Araguaia – MT em face de Marcelo Moreira Alboez.

Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do NCPC (fls. 34 e 35).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida a CDA 

que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às folhas 34 e 35, comunica a parte 

exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

Alto Araguaia - MT, 30 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60358 Nr: 2757-36.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM 

SAMARITANO DE ALTO ARAGUAIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60369 Nr: 2768-65.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOMIX AMBIENTAL SERVIÇOS E COMÉRCIO 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75487 Nr: 3769-17.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVANI MOREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60360 Nr: 2759-06.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60383 Nr: 2780-79.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS RAMOS VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75485 Nr: 3767-47.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60375 Nr: 2774-72.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORÊNCIO VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60372 Nr: 2771-20.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO DOS ANJOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 
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presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60385 Nr: 2782-49.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO VILARINHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60355 Nr: 2754-81.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO HENRIQUE SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60362 Nr: 2761-73.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO PRODUÇÃO DE EVENTOS 

ARTÍSTICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 25768 Nr: 270-69.2009.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleidomar Furtado de Lima - 

OAB:8219-B, EDILSON MAGRO - OAB:7316-B/MS

 Atento ao comando do art.431 do CPP e art.42 do COJE, designo Sessão 

do Tribunal do Júri para o dia 27/11/2018, às 08h30min. (horário de Mato 

Grosso). INDEFIRO o item 1 dadiligÊncia requerida pelo Parquet às fls. 

320/321, haja vista o disposto no §único do art.472 do CPP, corroborando 

pelo pincípio da paridade de armas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58768 Nr: 1495-51.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA, JOÃO PAULO 

GONZALES DE CASTRO, BRUNO DA SILVA MARQUES, CRISTIANO SILVA 

MOURA, JEAN CORNÉLIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:27.669/GO, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/

-MT

 “Vistos. Inicialmente, redesigno a oralidade para o dia 26/11/2018, às 

13h00min. (horário oficial do Estado), uma vez que não foram feitas as 

intimações (fls. 280). Verifico que, às fls. 258, o Oficial de Justiça 

certificou informando que as Partes não foram intimadas nos endereços 

constantes dos autos, sendo assim, DETERMINO: a expedição de carta 

precatória para a intimação de Wigner Chagas dos Reis no endereço 

indicado às fls. 258, a fim de que o mesmo seja ouvido naquele Douto 

Juízo; a intimação do Douto Causídico de Defesa para apresentar, no 

prazo de 10 dias, o endereço atualizado dos Réus, sob pena de 

decretação de revelia, bem como, o endereço atualizado das 

Testemunhas que não foram encontradas, sob pena de preclusão; na 

sequência, advindo as informações, dê-se vistas ao Ministério Público 

para se manifestar e/ou requerer o que entender de direito. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. às Providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 24558 Nr: 1986-68.2008.811.0020

 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: FRANCISCO DE PAULA ASSIS RIBEIRO, ELOÁ MARIA 

JUNQUEIRA MACHADO DE ASSIS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALABIE BUMRAD GAZAL, MIGUEL NASSER, 

DANIEL PEREIRA DA COSTA, Sérgio Hernandes de Paula, NEIDE DE 

CASTRO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:4.799/OAB/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial proposto por FRANCISCO DE PAULA ASSIS 

RIBEIRO e ELOÁ MARIA JUNQUEIRA MACHADO DE ASSIS RIBEIRO, 

brasileiros, casados, residentes e domiciliados na Avenida Cuiabá, n.° 

1.880, Centro, Rondonópolis – MT, para lhes reconhecer o domínio da área 

sub judice, devidamente descrita na petição inicial referente ao imóvel rural 

denominado “Fazenda Córrego Azul”, memorial descritivo e levantamento 

planimétrico de fls. 30/36 e 128/136, servindo esta sentença de título hábil 

para o necessário registro, independentemente do recolhimento do 

ITBI.Certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado de registro ao 

Cartório Imobiliário competente, devendo o mesmo ser instruído com cópias 

da planta e memorial descritivos acostados aos autos.Restando 

devidamente cumprido este julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as respectivas baixas e cautelas de estilo.Em havendo requerimento 

defiro o desentranhamento das peças que instruíram a inicial, 

permanecendo a devida cópia.P. R. I. Cumpra-se.Alto Araguaia - MT, 10 de 

setembro de 2018.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75687 Nr: 3909-51.2016.811.0020

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA SANTOS DA SILVA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000360-45.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALBERTO DA SILVA REZENDE (EXEQUENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDOSO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA PEREIRA OTANO PEIXOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000360-45.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: PEDRO ALBERTO DA SILVA REZENDE EXECUTADO: 

CARDOSO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP Vistos. 1. Compulsando os 

autos, verifico que o acordo realizado no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Alto Araguaia, foi realizado entre a parte autora e 

o senhor Heitor Alves de Castro, no entanto, consta no polo passivo da 

lide pessoa jurídica que, a princípio, não participou da avença. 2. Ante ao 

exposto, INTIME-SE a parte autora, para que adeque o polo passivo, nos 

termos do artigo 319 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, 

inciso I, do CPC/2015). 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 90146 Nr: 6347-16.2017.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MEIRELES BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 90146

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pelo Município de Alto 

Araguaia – MT em face de Adriano Meireles Borba.

Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do NCPC (ref.08).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida a CDA 

que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, à referência 08, comunica a parte 

exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

Alto Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70545 Nr: 915-50.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAELMA OLIVEIRA PAES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Silva Zanotto - 

OAB:23637/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 Ante ao exposto, frente às argumentações expendidas, e com arrimo no 

entendimento doutrinário, jurisprudencial, bem como estribado no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil amarrado ao 

artigo 1º da Lei 12.016/2009 jungido ao artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão grafada na exordial 

para NEGAR a ORDEM DE SEGURANÇA a Impetrante no mérito, 

confirmando a decisão que indeferiu a liminar no pretérito.

 Isenção legal de custas, despesas e honorários sucumbências ut súmula 

512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/2009.

Comunique-se COM URGÊNCIA ao Nobre Relator Desembargador Dr. José 

Zuquim Nogueira da referida sentença, haja vista o agravo de instrumento 

n.° 1001339-04.2017.8.11.0000.

Após o trânsito em julgado, e as anotações e baixas de estilo 

ARQUIVE-SE o presente feito.

 Publique-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 11 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 86148 Nr: 4525-89.2017.811.0020

 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: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O, Zaidonir Rezende Araújo - OAB:38.819/GO

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2) Inicialmente observo que a audiência passada fora redesignada em 

decorrência de folgas compensatórias autorizadas e gozo de férias da 

Defensora Pública, Dr.ª Tathiana Mayra Torchia Franco. Observo, ainda, 

que o Ofício nº 442/2018, o qual informa que a Defensora Pública, Dr.ª 

Tathiana Mayra Torchia Franco, encontra-se em gozo de folgas 

compensatórias nesta semana, possui data de ontem, e que todos os atos 

necessários para sua realização já haviam sido realizados. Assim, em 

homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, bem 

como ao fato de que a nomeação de um causídico para o ato não causará 

prejuízo à qualquer das partes, vez que haverá um expert técnico em 

defesa de cada uma delas, e, por fim, em respeito às pessoas que pela 

segunda vez se fazem presentes à esta solenidade oral, NOMEIO para 

atuar na defesa da requerente, apenas na presente oralidade, a Dr.ª Léia 

Paula Aparecida Claudio, OAB/MT 15.120-B, arbitrando, para tanto, o valor 

de R$ 1.344,76 (mil e trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis 

centavos), correspondente a 1,5 URH conforme os itens 27.2 e 27.3 da 

Tabela XIX de Honorários da OAB do Estado Mato Grosso, a ser pago pelo 

Estado de Mato Grosso. EXPEÇA-SE a devida certidão.

3) HOMOLOGO a desistência encimada.

 4) AGUARDE-SE o cumprimento da missiva expedida com escopo de 
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proceder à oitiva de testemunha LUANNA EULEN (refs. 87, 90 e 105/106), 

devendo o diligente gestor judiciário observar os prazos de regência.

5) Após juntada da carta precatória devidamente cumprida, encerrada a 

instrução, ABRO vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, para apresentação das alegações finais.

6) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94986 Nr: 1983-64.2018.811.0020

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5.847/MT

 Autos n. 1983-64.2018.811.0020 (cód. 94986).

Vistos.

1. Tendo em conta a certidão retro, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório, mediante anotação no sistema APOLO e com as baixas no 

relatório estatístico (Provimentos 10/2007/CGJ e 11/2011/CGJ/MT), até 

ulterior cumprimento do mandado de prisão expedido.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 11 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 10209 Nr: 160-46.2004.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO GONÇALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA ROCHA - 

OAB:96.030-SP, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. GETULIO GONÇALVES DE BARROS, qualificado(a) nos autos e por 

meio de advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – 

Obrigação de Fazer em desfavor da Fazenda Pública Federal (INSS).

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta), na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. FIXO multa diária, cominada em caso de descumprimento da obrigação, 

no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo de outras sanções 

civil, administrativa ou penal, fixando como termo inicial para contabilização 

da multa o dia posterior ao último dia do prazo para oferecimento de 

embargos, caso estes não sejam aviados, ou o dia seguinte da prolação 

de sentença nos embargos, caso estes venham a ser apresentados pelos 

executados.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 28 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27449 Nr: 1859-96.2009.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA LEITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a petição acostada pela parte requerente (fl. 194), informando que 

concorda com o cálculo elaborado pelo INSS às fls. 181/182, razão pela 

qual HOMOLOGO o mesmo, e DETERMINO que seja solicitado o pagamento 

do valor executado ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região (artigo 910, §1º do CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15720 Nr: 1776-22.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA CÁRITA DAVID GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. 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 face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

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

Alto Araguaia/MT, 28 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59195 Nr: 1854-98.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ORESTE VERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., COOP. DE 

CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- SICREDI 

SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15013-A

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recursos de apelações, bem como a 

apresentação de constrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. 

TJMT, procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, 

grafando nossas sinceras homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 29 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57833 Nr: 730-80.2014.811.0020

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO DE SOUZA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

JERONIMO SAMITA MAIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT 

- OAB:11.049/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerida, para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do pedido de substituição processual de fls. 226/227 

(art. 9º, CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 30 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 12349 Nr: 2228-66.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerida, para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do pedido de substituição processual de fls. 164/165 

(art. 9º, CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 30 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57565 Nr: 500-38.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONEI JOSÉ DA SILVA, UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12.985MT

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença foi retificada 

em parte. Desta forma, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e 

baixas de estilo conforme CNGC/MT.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57301 Nr: 288-17.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMÁRIO DA SILVA SOUZA, GLAUCIA FRANCISCA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ROCHA REZENDE, AMAURY VIEIRA DE 

REZENDE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE 

NETO - OAB:16.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELIA ROCHA REZENDE 

MACHADO - OAB:27.969, KÉLIA ROCHA REZENDE MACHADO - 

OAB:27969/GO, MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE - 

OAB:16.062/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a perita nomeada para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da impugnação ao laudo de fls. 343/344.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95510 Nr: 2189-78.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552

 41. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da denúncia, 

para CONDENAR o acusado GERSON SOARES DA SILVA, qualificado nos 

autos, como incurso no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso V, ambos da 

Lei 11.343/2006. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 11 de 

setembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 98625 Nr: 3511-36.2018.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO GIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO MARTINS LOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FATIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o artigo 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril 

de 2018, DETERMINO a materialização destes autos, bem como o seu 

apensamento ao processo principal de código nº 9249.

2. Se necessário, CIENTIFIQUE-SE a(s) parte(s) da conversão dos autos 

para o novo formato.

3. Após a materialização, venham os autos conclusos.

4. 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.: 91557 Nr: 572-83.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA CARRIJO ME, VANIA MARIA 

CARRIJO TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Cuida-se de ação de execução proposta por COOPERATIVA DE 

CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUL MT em desfavor de VANIA MARIA CARRIJO-ME e VANIA 

MARIA CARRIJO.2. Compulsando os autos, verifico que esta ação 

apresenta como executado consumidor residente no Município de Alto 

Taquari/MT, contudo, este juízo não possui jurisdição com relação àquele 

Município.3. Além disso, verifico que o foro de eleição atendeu a 

disposição do § 1º, do artigo 63, do CPC, porquanto consta de maneira 

escrita no contrato objeto da demanda que as partes em comum acordo 
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elegeram o foro da Comarca de Alto Taquari/MT, como competente para 

dirimir qualquer questão decorrente do contrato .4. Assim, verifico que a 

parte executada é residente e domiciliada na cidade de Alto Taquari/MT, 

sendo o foro da aludidade cidade eleito para a propositura de eventual 

ação.5. Inobstante, destaco, ainda, que a competência do juízo em que 

reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo 

juízo.6. A propósito, vejamos o seguinte aresto:“(...)”7. Ante ao exposto, 

considerando que este Juízo não é competente para julgar esta ação, 

DECLINO, de ofício, da competência para processar e julgar a presente 

ação, DETERMINANDO a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Alto 

Taquari/MT.8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Alto Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75136 Nr: 3491-16.2016.811.0020

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

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CEZAR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, da audiência 

de conciliação designada para o dia 06/11/2018 às 8h00min que se 

realizará no CEJUSC desta comarca.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75136 Nr: 3491-16.2016.811.0020

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

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CEZAR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 Vistos.

1. Tendo em mira a Semana Nacional da Conciliação, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 06 de novembro de 2018, às 08h00.

2. Promova a Secretaria todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 30 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-71.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLA CARRIJO BENTO (REQUERENTE)

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA PEREIRA OTANO PEIXOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010320-71.2016.8.11.0020. REQUERENTE: FRANCIELLA CARRIJO BENTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada na 

movimentação nº 15088565, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 

10433724, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a 

gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente pobre na forma da Lei. 2. 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem 

resposta, ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 

4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-12.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO SIQUEIRA DE REZENDE (ADVOGADO(A))

MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PEDRO ALBERTO DA SILVA REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO)

ELTER ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIAS FERRAS PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA PEREIRA OTANO PEIXOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010333-12.2012.8.11.0020. REQUERENTE: MAXUEL MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LUIS SOUZA RODRIGUES Vistos. 1. Ante ao teor 

da certidão lançada na movimentação nº 15117697, RECEBO o recurso 

protocolado no evento nº 11039258, somente no efeito devolutivo (art. 43 

da Lei 9.099/95), com a gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente 

pobre na forma da Lei. 2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecer 

resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta, ENCAMINHEM-SE estes 

autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-22.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ZAIDEN MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA PEREIRA OTANO PEIXOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000228-22.2017.8.11.0020. REQUERENTE: JOAO BATISTA ZAIDEN MAIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada na movimentação nº 

15254748, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 13195255, 

somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. INTIME-SE a parte 

recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta 

encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-38.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

RENAN ALVES BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART (ADVOGADO(A))

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

MURILLO ELIAS LLOBET VASQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA PEREIRA OTANO PEIXOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000311-38.2017.8.11.0020. REQUERENTE: JOAQUIM SEVERINO DA 

SILVA REQUERIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA, UMUARAMA MOTORS 

COMERCIO E SERVICOS LTDA Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada 

na movimentação nº 15264580, RECEBO o recurso protocolado no evento 

nº 13187609, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem 

resposta encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-65.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIO NETO PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA PEREIRA OTANO PEIXOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000003-65.2018.8.11.0020. REQUERENTE: MARIO NETO PAES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada na 

movimentação nº 15276344, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 

13362070, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a 

gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente pobre na forma da Lei. 2. 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem 

resposta, ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 

4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-17.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE MARTINS VIEIRA (REQUERENTE)

VINICIUS MARTINS REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA PEREIRA OTANO PEIXOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010160-17.2014.8.11.0020. REQUERENTE: VALDENICE MARTINS VIEIRA 

REQUERIDO: ALEXANDRE AUGUSTIN Vistos. 1. Ante ao teor da certidão 

lançada na movimentação nº 15278435, RECEBO o recurso protocolado 

no evento nº 13489923, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 

9.099/95), com a gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente pobre 

na forma da Lei. 2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta 

escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A 

seguir, com ou sem resposta, ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010187-68.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA MELO DE ABREU (ADVOGADO(A))

ADILSO BORGES DE OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

CARLOS ALVES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SIRLAINE MENDES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUZIA MENDES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

CELIS ANTONIO RODRIGUES DE OIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA PEREIRA OTANO PEIXOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010187-68.2012.8.11.0020. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA VIEIRA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ADILSO BORGES DE OLIVEIRA E SILVA Vistos. 1. 

Por sua tempestividade, RECEBO a presente impugnação à execução, nos 

próprios autos (art. 525 do CPC). 2. INTIME-SE a parte exequente para que 

se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, venham os autos 

conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000181-48.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LUCINEIA DOMINGOS FERREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LINS DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

BRENO LINS DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA PEREIRA OTANO PEIXOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000181-48.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: LUCINEIA DOMINGOS 

FERREIRA DE OLIVEIRA EXECUTADO: CONSULT CENTER DO BRASIL - 

EIRELI - EPP Vistos. 1. No presente caso, a parte reclamante requereu a 

Execução de Sentença - procedimento executório, por quantia certa (art. 

523 do NCPC), que depende de intimação, cuja penhora só será realizada 

em caso de não pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 

(quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a 

condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte 

executada para pagar o valor do débito fixado na sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), 

podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 

do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali estabelecida. Consigno que o 

oferecimento de embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 

9.099/95, art. 53, § 1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 3. Intimem-se. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010345-84.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO FLORENCIO DIAS DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

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

Magistrado(s):

LUCIANA PEREIRA OTANO PEIXOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010345-84.2016.8.11.0020. EXEQUENTE: TARCISIO FLORENCIO DIAS DA 

SILVA JUNIOR EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. 1. No 

presente caso, a parte reclamante requereu a Execução de Sentença - 

procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), que 

depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de não 

pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 

1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 
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DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-57.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DUTRA BECKER (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA PEREIRA OTANO PEIXOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010222-57.2014.8.11.0020. REQUERENTE: JOAQUIM RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, ZANC ASSESSORIA NACIONAL 

DE COBRANCA LTDA Vistos. 1. INTIME-SE a parte exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto ao depósito efetuado na 

movimentação nº 14284406, bem como, quanto ao pedido de extinção, sob 

pena de concordância tácita. 2. Consigno, que em caso de discordância 

com o valor depositado, a parte reclamante deverá no prazo acima 

referido, apresentar cálculo detalhado que demonstre o saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento do prosseguimento do feito. 3. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64411 Nr: 1643-28.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO JURUEMA AGROFLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAASIEL MARQUES DA SILVA 

- OAB:5337-B

 Autos n. 1643-28.2015.811.0020 (cód. 64411).

Vistos.

1. NOMEIO como perito do Juízo, independentemente de compromisso o Sr. 

EMILIO ANTONIO GOMES, Engenheiro Florestal, atuante nesta Comarca, 

domiciliado na Rua Jerônimo Samita Maia, nº 502, Casa, Centro, Alto 

Araguaia-MT, CEP 78.780-000, Telefone: (66) 99634-7401 / 3481-3172, 

email: emilioantonioag@hotmail.com, devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento e realização da perícia necessária, bem 

como para indicar data e horário para concretização desta.

2. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, 

a contar da efetivação da avaliação encimada.

3. INTIMEM-SE as partes da nomeação do perito e para que no prazo de 05 

(cinco) dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos (artigo 

465, §1º, incisos II e III, do CPC/2015).

4. Após a apresentação dos quesitos pelas partes (incisos II e III do §1º do 

artigo 465 do CPC/2015), REMETA-SE cópia dos mesmos ao(à) perito(a), a 

fim de que tome conhecimento destes e indique os honorários em 05 

(cinco) dias.

5. INTIMEM-SE as partes da data da realização da perícia.

6. Com a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo 

do parágrafo único do artigo 477, §1º do CPC/2015.

7. Após, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante correta triagem.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 29/2018-DF

João Filho de Almeida Portela – MMº Juiz de Direito e Diretor do Foro desta 

Comarca de Barra do Bugres, no uso de suas atribuições legais.

Considerando o teor do Decreto nº 063/2018 do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal que dispõe sobre o Feriado Municipal.

Considerando o que dispõe o artigo 2º da Lei Municipal nº 551/79 – que 

institui o Dia da Padroeira de Barra do Bugres.

RESOLVE:

 I – Suspender o expediente no âmbito do Poder Judiciário desta Comarca, 

no dia 14 de setembro de 2018, (sexta-feira), em decorrência do dia de 

Santa Cruz, Padroeira da Cidade.

 II – Prorrogar os prazos processuais que vencem nessa data para o 

primeiro dia útil subsequente.

Publique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta a Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Núcleo da Policia Militar, à 

Delegacia de Policia Civil, ao Ministério Público e a OAB.

Barra do Bugres, 11 de setembro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA

 O Dr. João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

 Considerando que a servidora Maria Euzenete Guedes de Oliveira Taques 

matrícula 1797, Agente da Infância e Juventude, designada como Gestora 

Geral, na Central de Administração do Fórum da Comarca de Barra do 

Bugres – MT irá usufruir 20 (vinte) dias de férias, referente ao exercício 

de 2018, no período de 17/09/2018 a 06/10/2018.

 Resolve:

 Designar a servidora Rosemari Rita de Vasconcelos Barros, matrícula 

1179, Técnica Judiciária, designada Gestora Administrativa 3, para 

exercer o cargo de Gestora Geral em substituição na Central de 

Administração, no período de 17/09/2018 a 06/10/2018.

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

 Barra do Bugres – MT, 11 de setembro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 138952 Nr: 3882-36.2018.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DBC, RN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com esteio nas razões expendidas e frente aos elementos 

colacionados, determina-se o imediato ARQUIVAMENTO do Pedido de 

Providências formulado pelos advogados Débora Barbosa Camacho e 

Rodrigo Nuss. Cientifiquem-se os requerentes via DJE e os Servidores da 

2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT e, mediante envio de cópia 

desta, o Magistrado Titular a cerca da decisão.Após, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos.Barra do Bugres-MT, 10 setembro de 2018.João Filho de 

Almeida PortelaJuiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 3261 Nr: 609-50.1998.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHUMACHER x SCHUMACHER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ 

- OAB:1.193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 
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OAB:2619

 Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAR AS 

PARTES antes do levantamento dos valores, nos termos do PROVIMENTO 

Nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126781 Nr: 4603-22.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA BASSO VASCONCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por REGINA BASSO 

VASCONCELOS em desfavor de BANCO DO BRASIL SA.

O processo teve o recolhimento das custas processuais postergado ao 

final da ação.

Julgado extinto o cumprimento de sentença, condenou-se a exequente ao 

pagamento das custas, conforme sentença de folhas 173/177.

Às folhas 179/184, comparece a exequente pugnando pelo deferimento da 

justiça gratuita ou não sendo este o entendimento, alternativamente, 

requer a justiça gratuita para efeitos de apresentação de apelação.

 É o relatório do necessário.

Requer o autor os benefícios da gratuidade de justiça sob a alegação de 

que não possui recursos disponíveis para suportar o pagamento das 

custas processuais, dizendo ser aposentada sendo essa sua única 

renda.

Ocorre que, apesar de apresentar comprovante de recebimento de 

benefício, a autora é pessoa conhecida na cidade e detentora de bens 

suficientes para o pagamento das custas do processo, não se 

enquadrando na definição de pessoa financeiramente hipossuficiente.

 Observa-se também que, a parte autora está representada nos autos por 

advogado constituído, a qual não atua na demanda como pertencente à 

entidade que presta assistência judiciária gratuita aos necessitados.

 Na espécie, a presunção financeira não restou ilidida por outros 

documentos carreados nos autos pela autora.

 Importante lembrar que a regra legal e geral é o efetivo recolhimento das 

custas processuais. A exceção é a concessão da gratuidade, e não o 

contrário.

Com relação ao pedido alternativo da exequente para a concessão de 

assistência judiciária gratuita para efeitos de apresentação de recurso, a 

pretensão da autora já encontra respaldo no artigo 99, §7, e artigo 1.010 

§3º, ambos do CPC, não cabendo a este juízo fazer exame de 

admissibilidade.

Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

mantendo a sentença em todos os seus termos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133709 Nr: 787-95.2018.811.0008

 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: IVAN LORANDI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1) Diante das informações contidas nos autos (fls.31), revogo 

a nomeação do perito de folhas 24/28 e, ante necessidade de realização 

de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA 

BISPO BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, 

Av. Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para 

realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 02 de outubro de 2018, às 13h30min, no endereço supra(...) INTIME-SE 

a parte autora para manifestar em 05 (cinco) dias. Em seguida, CITE-SE a 

Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, oferecer 

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, advertindo-o 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.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136911 Nr: 2724-43.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos às folhas 38, 

revogo a nomeação do perito de folhas 32/34, e ante necessidade de 

realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. 

VIVIANE IDALO ANDRADE – CRM: 6587-MT, com endereço no Consultório 

Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra do Bugres - MT, 

para realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 09 de outubro de 2018, às 14h30min, no endereço supra. (...)APÓS a 

juntada do laudo proceda a CITAÇÃO da parte REQUERIDA para 

utilizar-se, no prazo de 30 (trinta) dias e se assim desejar, das respostas 

cabíveis ao caso vertente, salientando que se não apresentar 

contestação serão presumidos como aceitos e verdadeiros (art. 285 c/c 

art. 319 do CPC) os fatos alegados pela parte requerente, BEM COMO 

PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL.Na sequencia, 

apresentada contestação pela requerida, havendo arguição de matéria 

preliminar, diga o autor, BEM COMO MANIFESTE SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83540 Nr: 398-86.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIL JOSÉ FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARCIL JOSÉ FILHO 

em face de BANCO DO BRASIL SA, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução às folhas 242, determinou-se a citação do 

executado para, querendo, opor embargos.

A executada compareceu juntando o comprovante de pagamento 

(fls.245/246).

Às folhas 247/248 a exequente pugnou pela expedição do alvará pra 

levantamento dos valores.

A executada foi intimada nos termos do Provimento 68 do CNJ, tendo 

manifestado concordância com o levantamento dos valores (fls.251).

Alvará expedido às folhas 253.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 
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satisfeita a obrigação.

 Sem custas.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136637 Nr: 2551-19.2018.811.0008

 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: IDALICIA NOGUEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 

2018, às 15h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137767 Nr: 3248-40.2018.811.0008

 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 OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/0, Marli Guarnieri de Lima - OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 

2018, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80186 Nr: 1779-66.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO EGIDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção do Alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81007 Nr: 2654-36.2012.811.0008

 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: MARLENE NUNES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 

622.127.611-04 - OAB:10.765-MT, JOSÉ ANTÔNIO SALDANHA POMPEU 

CARDOSO - OAB:21046

 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 Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 11001 Nr: 1360-61.2003.811.0008

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ 

- OAB:1.193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente apresentou de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requeridaa para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91301 Nr: 1500-12.2014.811.0008

 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: MARIA BATISTA DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122781 Nr: 2481-36.2017.811.0008

 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: ISRAEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA AVENIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE DE ALMEIDA 

ARAÚJO - OAB:19362, VALÉRIA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - 

OAB:OAB/MT 4.676

 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.: 54828 Nr: 1031-34.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SEVERIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para informar os 

dados bancarios, para a confecção do alvara
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121274 Nr: 1572-91.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREY & HIDALGO LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GIMENES HIDALDO, 

PASCHOAL GIMENES HILDAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694-A-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÈDILO TENORIO BRAGA - 

OAB:14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:10.297 b, RENATO 

MENDONÇA NAZARE - OAB:354926

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,, 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.: 137345 Nr: 3000-74.2018.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-TS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 243,60 (duzentos e quarenta e tres reais 

e sessenta centavos) a ser depositado na conta do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142675 Nr: 6473-68.2018.811.0008

 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: EDIANE MATEUS FIRMO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA 

FIRMO DE PAULA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Imposição de Obrigação de Fazer Com Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por EDIANE MATEUS FIRMO DOS SANTOS, 

menor, representada por sua genitora ANA CLAUDIA FIRMO DE PAULA 

SANTOS em face do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA – MT, ambos qualificados nos autos.

Os autos foram recebidos em regime de plantão, tendo sido prolatada 

decisão pelo juiz plantonista da comarca de Campo Novo do Parecis 

(fls.17/23).

 Vieram os autos conclusos.

 É, em síntese, o relatório.

 DECIDO.

 Conforme se observa, a ação foi ajuizada contra o município de Tangará 

da Serra, onde a autora se encontra residindo para fins de tratamento.

 Em que pese ter havido a distribuição destes autos para este Juízo da 1ª 

Vara de Barra do Bugres, conforme se observa do processo, o juízo 

competente para julgar é o Juízo da Comarca de Tangará da Serra.

 Logo, sem mais delongas, sendo que a competência para apreciar e julgar 

a presente ação é do Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para o julgamento do presente processo, para onde 

deverá ser remetido, com as homenagens deste juízo, devendo ser 

procedida com as baixas necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111094 Nr: 2368-19.2016.811.0008

 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 LUCIA DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito para INTIMAR a parte autora a fornecer os dados bancarios, 

para a confecção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108297 Nr: 748-69.2016.811.0008

 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: JERONIMA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 19/10/2015 (fls. 25). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100544 Nr: 9424-64.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 22486 Nr: 2733-59.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GABRIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11418/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492 OAB/MT

 Intimação do advogado da parte autora Dr. Luiz Carlos Garcia Orti, para 

juntar nos autos o nº da conta, para expedição da RPV. Nada Mais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119231 Nr: 370-79.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dori Edson da Silva Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALLEU VINICIUS DE ARRUDA TAQUES, 

IGOR FELIPE DE ARRUDA COSTA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:30 (TRINTA) DIAS

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Thalleu Vinicius de Arruda 

Taques Filiação: Dori Edson da Silva Taques e de Gonçalina de Arruda 

Costa, data de nascimento: 27/02/1998, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Av. Constituinte, Qd. 01, Lt. 06, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Barra do Bugres-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias. A não oferecimento da contestação fará incidir od efeitos de revelia.

Resumo da inicial:O Requerente, através do processo n°529/2003, ficou 

obrigado ao pagamento de pensão alimentícia ao Requerido THALLÉU 

VINICIUS DE ARRUDA TAQUES, entretanto, a parte tornou-se maior, desta 

forma, o Requerente busca por meio desta ação a Exoneração de 

alimentos.

Decisão/Despacho:Vistos etc.

 Considerando que o requerido Thalleu Vinícios de Arruda Taques 

encontra-se em lugar incerto, determino que se proceda com a tentativa 

de localização por meio do sistema SIEL.

 Resultando frutífera a pesquisa, proceda-se com a citação no endereço 

encontrado. Resultando infrutífera, determino que seja realizada a sua 

citação por edital.

Por outro lado, levando em conta que ambos os alimentandos já adquiriram 

a maioridade, tendo informação, inclusive que um dos filhos se encontra 

preso, e o outro com domicílio incerto, com dificuldades na sua 

localização, há presunção relativa de que não necessitam mais da pensão 

alimentícia.

 De outra banda, o fato do alimentante continuar pagando pensão 

alimentícia, tendo os filhos condições de se manterem com seus 

rendimentos, já tendo atingido a maioridade e não havendo informações 

sobre a permanência deles em curso superior, autorizam este juízo rever 

a decisão proferida anteriormente para o fim de deferir a tutela de 

urgência para o fim de suspender o pagamento até ulterior deliberação 

deste juízo.

Dito isto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender 

provisoriamente o pagamento da pensão alimentícia aos Requeridos até a 

prolação da sentença.

Cumpridas as determinações, conclusos.

Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 11 de junho de 2018.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15923 Nr: 1454-72.2004.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIZZATO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIZZATO 

LTDA, CNPJ: 26549915000144. 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 execução fiscal da dívida ativa da 

União, proposta pela União que pede o pagamento total da quantia de R$ 

65.020,87 (sessenta e cinco mil e vinte reais e oitenta e sete centavos), 

valor correspondente ao consolidado existente na CDA.

Despacho/Decisão: Vistos, Defiro o pedido de fls. 84/84-v° posto que 

determino a citação da parte executadapor edital pelo prazo de 30 (trinta 

dias), nos termos do art. 257,III do Código de Processo Civil. Após, em não 

havendo manifestação pela parte ré, nomeio como defensor dativo da 

parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, devendo ser 

intimado para seu mister.Cumprida as determinações supramencionadas, 

intime-se a parte exequente para manifestar o que entender de direito, no 

prazo legal, sob pena de arquivamento.Decorrido o prazo assinalado, sem 

manifestação da parte interessada, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo independentemente de nova conclusão. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 Paulo Alves da 

Silva Júnior, digitei.

Barra do Bugres, 04 de setembro de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131827 Nr: 7582-54.2017.811.0008

 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: FELISBERTO MAGALHAES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

S/A -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:OAB/SP173.477

 Vistos;

1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 24/25).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134940 Nr: 1508-47.2018.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJF, VGPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FACCHIN FILHO - 

OAB:13.947/MT, JANDER TADASCH BABATA - OAB:12.003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o objeto material pelo 

qual o autor intenciona litigar insere-se no rol dos quais é possível uma 

composição entre as partes.

Desse modo, considerando que nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca.

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).
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Após a realização da solenidade, conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111719 Nr: 2738-95.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Tetsuo No, Satsuki No

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Augusto Capeletti, Salesio Everling, 

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SATIKO NO MENDES - 

OAB:34404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 Vistos,

 Intime-se a parte executada para, querendo, manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca da avaliação e penhora dos imóveis matriculados 

sob o n. 28.604, 28605 e 28607, consoante Auto de Avaliação acostado 

às fls. 239/246, assim como do pedido de adjudicação de fls. 253/257 

(artigo 876, §1° do Código Processo de Civil), sob pena de preclusão.

 Decorrido o prazo assinalado e não havendo manifestação, certifique-se 

e volvam-me os autos conclusos para análise do pedido de fls. 253/257.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136074 Nr: 2184-92.2018.811.0008

 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 CANUTA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 14h15min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131337 Nr: 7314-97.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 17h15min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113089 Nr: 3506-21.2016.811.0008

 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: FERMINO BENEVIDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 15h00min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116140 Nr: 5461-87.2016.811.0008

 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: EDIANA DAS GRAÇAS ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 16 h00min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129912 Nr: 6479-12.2017.811.0008

 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: REINALDO CORREA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 14h15min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127961 Nr: 5337-70.2017.811.0008

 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: ELIZIA MARIA DE JESUS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 15h15min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51710 Nr: 2459-85.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Angela da Silva

 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131287 Nr: 7275-03.2017.811.0008

 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: MOYSES MARINHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 16h30min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131338 Nr: 7315-82.2017.811.0008

 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: LIDIA DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 17h15min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134482 Nr: 1240-90.2018.811.0008

 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: CERILO PIMENTEL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 
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OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 14h00min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94431 Nr: 4011-80.2014.811.0008

 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: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS P/ INDU, F.A. SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253449-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS P/ INDU, CNPJ: 08853468000130 e atualmente em local 

incerto e não sabido F.A. SERVICE LTDA, CNPJ: 02770370000133. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DAS REQUERIDAS para responder a presente AÇÃO 

DE COBRANÇA POR DIREITO DE REGRESSO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, proposta por USINAS ITAMARATI S/A.

Resumo da Inicial: PETIÇÃO INICIAL contendo pedido de reconhecimento 

do direito de regresso decorrente de débitos judiciais oriundos da 

inadimplência das requeridas em reclamações trabalhistas.

Despacho/Decisão: Visto em correição;1. Defiro o petitório de fl. 794/795, 

posto que determino a citação da parte requerida por edital, com prazo de 

20 dias, mediante publicação do edital na rede mundial de computadores, 

no sítio deste TJMT e na plataforma de editais do CNJ, certificando-se nos 

autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com a advertência de que 

o prazo ora especificado fluirá da data da primeira publicação. 2. Deverá o 

edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e 

IV do artigo 257, acima indicado.3. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação da parte ré, o que deverá ser certificado, intime-se o autor 

para requerer o que entender de direito.4. Cumpra-se.

Advertência: O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS APLICADO NO PRESENTE 

EDITAL FLUIRÁ DA DATA DA PUBLICAÇÃO ÚNICA. EM CASO DE REVELIA 

SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilda Pereira Pedroso, 

digitei.

Barra do Bugres, 11 de setembro de 2018

Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136910 Nr: 2723-58.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 14h45min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137234 Nr: 2931-42.2018.811.0008

 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: TEREZA DOS SANTOS LIMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 14h30min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44192 Nr: 418-82.2010.811.0008

 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: DORIENE ALVES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 17h15min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 249 de 656



testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134736 Nr: 1398-48.2018.811.0008

 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: HELENA DONINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 16h45min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87123 Nr: 2905-20.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 16h30min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130232 Nr: 6656-73.2017.811.0008

 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: SONIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 17h00min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126657 Nr: 4535-72.2017.811.0008

 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: MARGARIDA DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 17h30min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133710 Nr: 788-80.2018.811.0008

 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: ANA INES DA SILVA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 14h30min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 
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termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117863 Nr: 6535-79.2016.811.0008

 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: HELIO PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 15h15min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80112 Nr: 1697-35.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josenil Marques Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134217 Nr: 1068-51.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PELACHIM DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 15h00min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131254 Nr: 7264-71.2017.811.0008

 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: SUELI FRANCISCA DE OLIVEIRA IVALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107025 Nr: 6149-83.2015.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB, CDSB

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136080 Nr: 2190-02.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 16h15min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131837 Nr: 7586-91.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS- CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 15h45min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132880 Nr: 207-65.2018.811.0008

 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 IZABEL GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 15h30min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131541 Nr: 7407-60.2017.811.0008

 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 HOEPPERS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 17h00min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117865 Nr: 6537-49.2016.811.0008

 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: IVONETE FREITAS DORNELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 15h30min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 32977 Nr: 2835-13.2007.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CONSTATINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FATIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 16h15min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54541 Nr: 746-41.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHA RAMOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:289844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 14h00min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131836 Nr: 7585-09.2017.811.0008

 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: CANDIDA RIBEIRO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 

de novembro de 2018, às 16h00min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90872 Nr: 1131-18.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DE OLIVEIRA VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 Proceder a intimação dos advogados da parte requerida e bem como 

intimação do advogado da parte autora para entrar em contato com a parte 

requerente para comparecer na complementação PERICIA com o DR 

FRANCISCO CANHOTO, agendada para o dia 13 de outubro de 2018, às 

07:00 horas no sábado, na Clinica de Fraturas- Av. Tancredo Almeida 

Neves, 365-W, centro em Tangara da serra/MT

OBSERVAÇÃO: O periciado levar todos os exames e quesitos formulados 

pelo Juízo ou partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80029 Nr: 1605-57.2012.811.0008

 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: ALESSANDRO APARECIDO AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121560 Nr: 1741-78.2017.811.0008

 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: ABIDONEL ANTUNES MARQUES, MARISA MAIER 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - 

OAB:18529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Defiro o pedido de fls. 84, atenda-se na forma requerida.

 Em caso de certidão negativa, determino a intimação da parte requerente, 

para que informe nos autos endereço da parte ré, atualizado e divergente 

do já apresentado, a fim de viabilizar sua citação ou requeira citação por 

edital, sob pena de extinção do feito.

Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, desde 

já, e determino a citação da parte requerida por edital, com prazo de 20 
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(vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo legal.

 Em caso de inércia, nomeio a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso como curador especial da parte requerida devendo ser intimado 

para seu mister.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85328 Nr: 1258-87.2013.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADSS, FPDEDMG, FPDMDBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Vistos.

 1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fl. 103).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102256 Nr: 3055-30.2015.811.0008

 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: ÁUREA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122342 Nr: 2242-32.2017.811.0008

 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: JOSUE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:21610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos,

 1. Banco do Brasil S.A ajuizou Exceção de Pré-Executividade nos autos 

de processo de cumprimento de sentença ajuizado por Josue Pereira.

2. Aduz o excipiente que a conta de titularidade da parte excepta, na 

época reclamada estava zerada.

 3. Instado à manifestar-se, o exequente pugnou pelo improvimento da 

exceção.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

5. Inicialmente, insta consignar que é fato público que a exceção de 

pré-executividade não é um instrumento previsto expressamente na lei, 

mas sim uma criação jurisprudencial acolhida pela doutrina.

6. Porém, assentara-se o entendimento que tal meio de reação do 

executado somente é cabível para a arguição de questões de ordem 

pública, que em tese podem ser conhecidas de ofício pelo juiz.

7. Ademais, existe remansoso entendimento de que as alegações 

constantes na exceção de pré executividade devem vir acompanhadas de 

prova pré-constituída, tendo em vista o não cabimento de dilação 

probatória no referido procedimento.

8. Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que de todas as alegações 

trazidas pelo excipiente, não há nada que refira-se, ainda que 

longinquamente, à questões de ordem pública.

9. A exigibilidade do título é inconteste, posto tratar-se de sentença 

condenatória, a qual detém plena força executiva.

10. Eventual abusividade não pode ser conhecida nesta seara de análise, 

justamente por extrapolar, em muito, o objeto da exceção.

11. Portanto, sem que sejam necessárias maiores elucubrações acerca do 

feito, vemos que o título executivo que ilustra a presente execução é 

totalmente hábil para sua finalidade e as demais alegações trazidas na 

exceção não podem ser conhecidas nesta seara de análise e sequer 

foram devidamente comprovadas, de forma que a exceção deve ser 

julgada improcedente.

12. Diante do exposto, julgo Totalmente Improcedente a exceção de pré 

executividade.

13. Intime-se o exequente para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

14. Intime-se as partes e cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 100967 Nr: 2236-93.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Robson 

Kliemaschewsk - OAB:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que decorreu o prazo sem apresentação de memoriais e 

tendo presente o disposto no art. 265 do CPP, reitere-se a intimação à 

Defesa constituída do réu Rosemildo Silva de Araújo (Mauro Robson 

Kliemaschewsk – OAB/MT 9.630) para que apresente memoriais no prazo 

improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de nova inércia, a multa vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.

Persistindo a inércia, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se o acusado 

prejudicado para constituição de novo patrono, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inerte também o acusado, abra-se vista dos autos à DPE para apresentar 

memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias, em favor do acusado Rosemildo 

Silva de Araújo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131730 Nr: 7521-96.2017.811.0008

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SEBASTIAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 10.316

 do Sr. Nicolau Petroni, localizada na Rodovia MT 343, Zona Rural, cerca 
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de 100 km de Barra do Bugres-MT, conforme CTPS e demonstrativo de 

pagamento mensal (fls. 86/97).Demais a mais, além do recuperando 

encontrar-se comparecendo regularmente à Cadeia Pública local, 

conforme as diversas certidões de controle de comparecimento 

encartadas aos autos, ao que parece, sua tornozeleira encontra-se com a 

luz verde acesa indicando normalidade no sistema e a não violação (fls. 

109/110).Nesse viés, a finalidade primitiva da execução penal é a (res) 

socialização e, no caso concreto, o único informe que existe é de que a 

tornozeleira do recuperando permaneceu sem comunicação por certo 

período, contudo, o recuperando continuou comparecendo regularmente 

na Cadeia Pública local, revelando, portanto, senso de compromisso e 

responsabilidade com as condições estabelecidas. Outrossim, não há nos 

autos informe de que ele voltou a atacar bem jurídico tutelado, razão pela 

qual acolhe-se a justificativa para RESTABELECER o cumprimento da pena 

no regime semiaberto, nos termos da audiência realizada no dia 27 de 

outubro de 2017 (fls. 29/30), com a ressalva da decisão de fls. 

58/59.Expeça-se CONTRAMANDADO de prisão, devendo proceder com a 

exclusão do mandado de prisão de fl. 114 do Banco Nacional de 

Mandados de Prisão – CNJ.Aguarde-se em cartório o implemento do prazo 

para eventual concessão de benefício ou sua postulação.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139573 Nr: 4272-06.2018.811.0008

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SEBASTIAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:20466/O/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de guia de execução penal definitiva em que figura como 

recuperando WILSON SEBASTIÃO DA SILVA, qualificado, condenado pela 

prática do crime previsto no art. 147, caput, do CPB, à pena de 01 (um) 

mês de detenção, em regime aberto, conforme guia de fl. 07.

II –

Diante do exposto, designa-se audiência admonitória para o dia 24 de 

setembro de 2018, às 13h45, data única disponível, oportunidade em que 

serão fixadas as condições para o cumprimento da pena em regime 

aberto.

Intimem-se todos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-75.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VITOR DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA - Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-53.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO VAZ GARCIA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA - Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-53.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LIMA COSTA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 12 de setembro de 2018. Senhor(a) ALINE 

LIMA COSTA, Rua Basílio Alberto Zandonadi, S/N, Jardim Terra Nova, 

Barra do Bugres/MT, Referencia: Primeira rua do bairro, ao lado da 

Serralheria. 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: 01/10/2018 Hora: 13:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000142-53.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.348,53; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALINE LIMA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-67.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROBERTO FAGNER DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 12 de setembro de 2018. Senhor(a) 

ROBERTO FAGNER DA SILVA SANTOS, Rua Buriti, 394, Quadra 04, Lote 

08, 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: 01/10/2018 

Hora: 13:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000154-67.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 6.151,42; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROBERTO FAGNER DA SILVA 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

MT0013741A-O Parte Ré: TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000175-43.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

PEDRO COELHO FAGUNDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 12 de setembro de 2018. Senhor(a) PEDRO 

COELHO FAGUNDES, Rua Minas Gerais nº 20, Bairro Centro, Barra do 

Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 01/10/2018 Hora: 13:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000175-43.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PEDRO COELHO FAGUNDES Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-28.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

GESICA BANDEIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 12 de setembro de 2018. Senhor(a) GESICA 

BANDEIRA LIMA, Rua Minas Gerais nº 20,Bairro Centro, Barra do 

Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 01/10/2018 Hora: 14:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000176-28.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GESICA BANDEIRA LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL 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

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 47/2018-DF

 PEDRO DAVI BENETTI – MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais.

Considerando que o servidor DJULIANI FERNANDO CECCATO, matricula n. 

32531, lotado na Secretaria da 1ª Vara do Fórum desta Comarca, foi 

convocado pelo Tribunal de Justiça deste Estado, para receber 

treinamento como multiplicador da "Nova Versão 2.0 - Processo Judicial 

Eletrônico - PJe" no dia 27/08/2018 no Polo VI - Tangará da Serra, pela 

equipe de Instrutores de PJe, com a finalidade de disseminar alguns dos 

benefícios da nova versão, tais como inclusão de mais de 100 melhorias 

ou novas funcionalidades; adaptação de acessibilidade; melhoria de 

performance; novo painel do magistrado e servidores; melhoria de 

usabilidade; otimização de recursos de infraestrutura; adoção do PJe 

Office para assinatura; compatibilidade com versões mais recentes dos 

navegadores, entre outras.

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR todos os servidores Efetivos, Estagiários e 

Credenciados para receber treinamento da "Nova Versão 2.0 - Processo 

Judicial Eletrônico - PJe" no dia 18.09.2018, das 09 às 11 horas no Tribunal 

do Júri desta Comarca.

Publique-se. Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 12 de setembro de 2018

Pedro Davi Benetti- Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83776 Nr: 3034-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usimat Destilaria de Álcool Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS BONMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40.321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 39, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96414 Nr: 345-03.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VÚDA, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 ATA DE AUDIÊNCIA

 Audiência de Instrução

Dia 10 de setembro de 2018, às 15h12min.

Autos n°: 96414

PRESENTES: O Juiz de Direito, o Representante do Ministério Público e a 

testemunha.

AUSENTES: O Advogado.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“VISTOS ETC... Considerando que não houve a intimação em tempo hábil 

do Advogado Dr. Marcondes Sartor, redesigno a audiência para o dia 25 

de setembro de 2018, às 13h30min. Comunique-se o Juízo Deprecante. 

Intime-se o Advogado Dr. Marcondes Sartor, via DJE. Intime-se. Saem os 

presentes devidamente intimados. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.” NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

Lais Liane Resende

Promotora de Justiça

Nicole Caroline Lessa Fernandes

Testemunha

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98986 Nr: 1562-81.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA DE POXORÉU/MT, MARLI ANACLETO DA 

SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO BARBOSA DA SILVA, VALDENIZA 

GALVÃO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENJAMIM DE OLIVEIRA - 

OAB:5.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:7136-B, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222

 DECISÃO

Vistos, etc.,

1. Por necessidade de readequação na pauta, redesigno a audiência para 

o dia 17 de setembro de 2018, às 16h45min.

2. Notifique-se a IRMP.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88381 Nr: 867-64.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANTOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, tendo em vista a perda superveniente do interesse 

processual, JULGA-SE EXTINTO este processo sem a resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Sem 

custas.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.P.R.I. CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75361 Nr: 2368-24.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA, BRUNO JORGE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MITSY CARLA BATISTA 

MELLO - OAB:16.590/MT

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 30 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): ORDINÁRIA 

DESIGNADA PARA O DIA 21/09/2018 ÀS 12H00MIN

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 10 de setembro de 2018

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75361 Nr: 2368-24.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA, BRUNO JORGE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MITSY CARLA BATISTA 

MELLO - OAB:16.590/MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEDEÃO GOMES DE SOUZA, Filiação: 

Marili Gomes de Sousa, data de nascimento: 22/05/1992, brasileiro(a), 

natural de Irecê-BA, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

BRUNO JORGE DA SILVA, Rg: 2557774-3, Filiação: Rita de Cassia Jorge 

da Silva, data de nascimento: 04/05/1996, brasileiro(a), natural de 

Presidente Dutra-MA, serviços gerais, Telefone 3382 2561. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO das pessoas acima qualificadas para comparecer 

à Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que se realizará no dia 

21/09/2018, às 12:00, para prestar depoimento pessoal, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Código n. 75361DECISÃOVistos, etc.I - Por entender 

que o feito está apto a ser julgado pelo Tribunal do Júri, DESIGNO sessão 

de julgamento do(a/s) acusado(a/s) perante o Egrégio Tribunal do Júri 

Popular para o dia 21/09/2018 às 12h00min (MT), a realizar-se na sede do 

Fórum desta Comarca, no Salão do Tribunal do Júri.II - Proceda-se a 

escrivania, em expediente próprio, a organização do procedimento 

necessário para organizar a sessão extraordinária. A escrivania deverá 

promover a convocação dos jurados que servirão à sessão ordinária de 

julgamento pelo Tribunal do Júri, observando-se as formalidades que a 

legislação processual exige para o ato e, inclusive, a Lei 11.689/2008.III - 

Independentemente de pedido nesse sentido, solicite-se à Coordenadoria, 

com antecedência, as armas apreendidas in casu, se houver, e outras 

providências quanto à disponibilização de servidores para servirem a 

sessão, bem como a alimentação aos jurados e servidores.Intimem-se as 

partes e as testemunhas, nos termos dos artigos 425 e 431, ambos do 

CPP. Considerando-se que a citação por edital não demanda custos ao 

Poder Judiciário, e a fim de se evitar a redesignação desnecessária da 

sessão de julgamento, intime-se o réu por mandado e simultaneamente por 

edital.Notifiquem-se e/ou intimem-se todos acerca do ato agendado, nos 

termos da legislação de regência, como de praxe.No que tange às 

eventuais testemunhas militares ou que sejam servidores públicos, 

observe-se a regras do Código de Processo Penal quanto à requisição e 

ciência ao superior hierárquico do ato.Ademais, concretize a Serventia o 

que for necessário.Às providências. 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, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de setembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89694 Nr: 1609-89.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVILSON SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADVILSON SILVA BORGES, Cpf: 

44620039187, Rg: 451788, Filiação: Edvirgem da Silva Borges e Manoel 

Custódio Borges, brasileiro(a), convivente, motorista, Telefone 65 99900 

8889. 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: Narra a Denúncia que no dia 11 de setembro de 2016, 

por volta das 19h00min, no Distrito Marechal Rondon, em Campo Novo do 

Parecis - MT, ADVILSON SILVA BORGES ofendeu a integridade corporal 

ou a sáude de sua convivente Janete Britzke da Veiga, Apurou-se que, na 

referida data , ADVILSON SILVA BORGES deu um tapa na boca de Janete 

Britzke da Veiga. na sequência, ADVILSON SILVA BORGES deu um soco 

no nariz de Janete Britzke da Veiga, causando nesta a lesão corporal de 

natureza leve descrita no laudo pericial acostado nos autos, (equimose e 

edema no nariz). Assim agindo , ADVILSON SILVA BORGES praticou a 

conduta descrita no artigo 129, § 9°, do Código Penal, c/c a Lei n° 

11.340/06. pelos fatos aqui espostos o Ministério Público Estadual oferece 

a presente Denúncia.

Despacho: Vistos, etc.Compulsando os autos com a devida diligência, 
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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, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 16 de agosto de 2018

Djuliani Fernando Ceccato Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98986 Nr: 1562-81.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA DE POXORÉU/MT, MARLI ANACLETO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO BARBOSA DA SILVA, VALDENIZA 

GALVÃO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENJAMIM DE OLIVEIRA - 

OAB:5.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:7136-B, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222

 Código nº 98986

DESPACHO

Vistos etc...

Cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia 

desta como mandado.

Sem prejuízo, designo o dia 16/07/2018 às 13h30min, para realização do 

ato deprecado.

Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000482-65.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

IRAM BORGES DE MORAES ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PJE – Nº 1000482-65.2018.811.0050 Vistos. Cuida-se de ação de auxílio 

doença e conversão em aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por Enivaldo Cândido de Oliveira em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. É o relato. DECIDO. Almeja a requerente 

a concessão de tutela antecipada de seu pedido para ser agraciado com o 

restabelecimento do auxilio doença ao argumento de que se encontra 

impossibilitado de laborar. Contudo, analisando os autos observo que não 

existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória, já que pairam dúvidas acerca da incapacidade laborativa, 

não havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do 

direito e o perigo de dano (art. 300 do NCPC). Ademais, não consta dos 

autos a perícia elaborada pela Autarquia demandada em sede 

administrativa, havendo apenas a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo (f. 12v). No caso em apreciação, trata-se de 

benefício que tem caráter alimentar, portanto, irreversível. De modo que, 

se posteriormente por meio de dilação probatória for comprovado que a 

autora não faz jus ao benefício em questão, sairá a União com o prejuízo 

irrecuperável. De mais a mais, em demandas como essas, as provas 

colacionadas devem ser o suficiente a calcar o Julgador de que não será 

tal tutela irreversível, o que não é o caso, pois, para aferir se o autor tem o 

direito que alega, provas deverão ser colhidas. Dessa forma, INDEFIRO a 

tutela antecipada, destacando, entrementes, que a presente decisão 

calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Conforme dispõe o artigo 1º da 

Resolução nº 541 de 18 de janeiro de 2007, editada pelo Conselho da 

Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito 

da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observado os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II da referida resolução. 

Pois bem, verifico que a tabela II estabelece como valor mínimo R$ 50,00 

(cinquenta reais) e máximo R$ 200,00 (duzentos reais) para honorários 

periciais, e considerando a natureza da demanda, bem como a 

complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais) guarda proporção ao 

trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito. Com efeito, nomeio como 

perito o Dr. André Luciano de Meira Martins, bem como fixo os honorários 

periciais em R$ 200,00 reais, advertindo que o laudo pericial deverá ser 

entregue no prazo máximo de 30 dias, ressalvando que o pagamento dos 

honorários será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, caso seja 

necessário, consoante dispõe o artigo 3º da Resolução nº 541/2007 da 

CJF. Consigno que a perícia se realizará no dia 26 de outubro de 2.018, às 

16 horas, no seguinte endereço: Avenida Brasil, n.º 1560, em frente a 

Câmara Municipal – Leon Medicina do Trabalho. Concluída a perícia, 

encaminhe ofício, conforme o anexo I da Resolução nº 541/2007 da CJF 

prevê, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Sinop/MT e/ou Cuiabá/MT, 

acompanhado do ato de nomeação do perito, com solicitação de 

pagamento, informando o nome da comarca e todos os dados necessários 

para a efetivação do pagamento, discriminando ainda o tipo da perícia (art. 

4º, da Resolução nº 541/2007). Estabeleço como quesitos do Juízo: (a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? (b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? (c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. (d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? (e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? (f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? (g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? (h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde 

quando exerce essa atividade? (i) A incapacidade, se existente, é para 

qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte 

autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a 

subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? (j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? (k) A 

deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em 

sua vida? Que tipos de limitações? (l) Existe tratamento para o mal da 

parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento? (m) O 

tratamento traz efeitos colaterais? Quais? (n) Esses efeitos colaterais 

impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal? INTIMEM-SE 

as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar assistente técnico 

no prazo de 5 (cinco) dias. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos 

formulados nos autos, juntamente com cópias da petição inicial e os 

quesitos do ofício n. 003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT. Outrossim, 

levando em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de 

perícias médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo 

de noventa (90) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a 

partir da intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito. 

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo. Com a 

manifestação das partes, REQUISITE-SE pagamento, conforme o “ANEXO 

I” da Resolução n. 541/2007 da CJF (artigos 3º e 4º da Resolução nº 541). 

Após, levando em consideração que no caso dos autos não se admite a 
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autocomposição (CPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, por carta precatória, 

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. 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. DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita, podendo ser revogado a qualquer tempo, verificado as hipóteses 

legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis, 27 de agosto de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000403-86.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

EDIMILTON CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, Tendo em vista a juntada do prévio requerimento administrativo 

realizado entre a parte autora em face da parte requerida, recebo a inicial 

e, por conseguinte, designo audiência de conciliação para o dia 26 de 

outubro de 2.018, às 13 horas. Cite-se e intime-se o requerido com 

antecedência mínima de 10 dias, para comparecer à audiência com vistas 

à conciliação e/ou, querendo, apresentarem resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, advertido do fato de que, não apresentada 

contestação, presurmir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora. Defiro os benefícios da AJG. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000390-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANI DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000392-57.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS VELOSA (ADVOGADO(A))

ADRIANO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON DOS SANTOS SOUZA (RÉU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000470-51.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL CORREIA SANTOS 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

JOAO HENRIQUE PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN (ADVOGADO(A))

ANTONIO BRUNETTA (REQUERIDO)

SERGIO ANTONIO MEDA (ADVOGADO(A))

FABIO ROTTER MEDA (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000694-86.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

FRANCISMAR SANCHES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62516 Nr: 489-50.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADO, EHOZ, TOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ, CVDCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - 

OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 727/728. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

136,83 (cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 
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de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 2889-37.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENIR MARSCHALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN C.DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 (quinhetos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 196/204. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quatenta cemtavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

136,83 (cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23749 Nr: 400-37.2007.811.0050

 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: ELIANE GORRET BRAMBILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDENI GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, STELLA REGINA PYDD PILGER - 

OAB:11236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 111/112. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

136,83 (cento e trinta e seus reais e ointenta e três centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24564 Nr: 1201-50.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ARMANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

784,81 (setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 99/104. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 601,32 (seiscentos e um reais e 

tinta e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$183,49 

(cento e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4721 Nr: 2251-58.2000.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO LEMAINSKI JOHANN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:5.328-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

110,16 (cento e dez reais e dezesseis centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 504. 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, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99016 Nr: 1574-95.2018.811.0050

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EVANDRO LUÍS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61733 Nr: 2744-15.2012.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA KRAMPE LTDA-ME, ARY 

KRAMPE, PAULO FLÁVIO GILIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO PRADO 

- OAB:, DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - OAB:MT- 8.353, 

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9.012/MT, ROBSON AVILA 

SCARINCI - OAB:6939/MT

 Vistos em correição,

Sem delongas, DEFIRO o pleito de f. 56-61 e, por conseguinte, torno nulo 

os atos processuais realizados a partir da decisão de f. 33, uma vez que 

o feito foi sentenciado conforme se vê às f. 09.

Assim, interposto o recurso de apelação, certifique se houve a 

apresentação das razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo 

legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contrarrazões, 

certifique e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64386 Nr: 2413-96.2013.811.0050

 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): IVANA PEZZI GIACOMET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANA - 

OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA C. CARREIRA S. 

RAMOS - OAB:9.989

 Vistos,

Cuida-se de ação de cumprimento de sentença para recebimento de 

honorários de sucumbencia em que Pereira Gionédis Advogados 

promoveu em face de Ivana Pezzi Giacomet.

 Recebida a inicial (f. 100), a parte executada foi devidamente intimada (f. 

101), todavia, manteve-se inerte.

DECIDO.

De início, com fulcro no art. 513, § 2º, I do CPC, considero válida a 

intimação da parte executada, por meio de seu patrono, via DJE, para o 

pagamento do débito.

No mais, defiro o pedido de f. 111 e, por conseguinte, o art. 835 do CPC é 

claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos bens que deverão 

ser submetidos a constrição, de modo que torna viável a penhora de 

contas e ativos financeiros em nome do executado, conforme propugna o 

autor.

Assim, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira 

por meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pelo exequente.

Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida.

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, certifique-se e dê-se vista à 

parte executada, para que no prazo legal, querendo, ofereça embargos.

Na hipótese de não ser encontrado valor ou encontrado em valor mínimo, 

intime o exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, proceda-se a correção da parte exequente, uma vez que se trata 

de ação de cumprimento de sentença ajuizada por 'Pereira Gionédis 

Advogados".

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94759 Nr: 4631-58.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA DOS ANJOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS YUHITI HIROSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, não firmada a caracterização de dano irreparável ou de difícil 

reparação, INDEFIRO a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do CPC.Recebo a inicial, visto que presentes os 

seus requisitos legais.Tendo em vista o interesse da parte autora, designo 

audiência de conciliação para o dia 17 de setembro de 2.018, às 08 horas, 

a ser realizada pela Conciliadora dessa comarca.Realizada a audiência de 

conciliação, caso as partes não realizem acordo, desde já determino a 

citação do requerido para que, caso queira, conteste a presente ação no 

prazo legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC), sob pena de 

revelia.Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Intime-se a Defesa da parte autora, via DJE.Defiro os 

benefícios da AJG à autora.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66359 Nr: 403-45.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRO DA CUNHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60517 Nr: 1510-95.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A - ATUAL DENOMINAÇÃO 
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DO BANCO AUTOLATINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DA CRUZ SOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88450 Nr: 920-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11.991/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ADRIANO OLIVEIRA 

MACEDO, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72697 Nr: 782-49.2015.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI DE FRANÇA BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT, 

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - PROCURADORA - OAB:PROCURADORA

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34820 Nr: 1609-36.2010.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, JOSÉ CÍCERO DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82260 Nr: 2096-93.2016.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DA CRUZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, WESLEY DA CRUZ 

PEREIRA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90997 Nr: 2418-79.2017.811.0050

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANE ROSALINA DREHER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60387 Nr: 1374-98.2012.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33814 Nr: 578-78.2010.811.0050

 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: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO FERREIRA DE CARVALHO, FRANCISCO 

DE ASSIS MACHADO E SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial 

quanto aos atos imputados aos requeridos Célio Ferreira de Carvalho e 

Francisco de Assis Machado e Silva, a fim de condená-los, nos termos do 

art. 487, I do CPC c/c art. 12, I, da Lei n. 8.429/92, às seguintes sanções: 

a)ressarcimento integral do dano, com o pagamento do valor de R$ 

1.630,00 (um mil seiscentos e trinta reais) – valor já descontado os R$ 

1.570,00 apreendidos nos autos -, acrescidos de juros e correção 

monetária.b)pagamento de multa civil de 3 (três) vezes o valor do 

dano;c)proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 

dez anos;d)perda da função pública que eventualmente esteja 

exercendo.Condeno os réus, ainda, ao pagamento de custas e despesas 

processuais, atentando-se ao que dispõe o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.Transitada esta em julgado, arquive-se o feito com as 

comunicações e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 04 de setembro de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61733 Nr: 2744-15.2012.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA KRAMPE LTDA-ME, ARY 

KRAMPE, PAULO FLÁVIO GILIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO PRADO 

- OAB:, DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - OAB:MT- 8.353, 

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9.012/MT, ROBSON AVILA 

SCARINCI - OAB:6939/MT

 Vistos em correição,

Sem delongas, DEFIRO o pleito de f. 56-61 e, por conseguinte, torno nulo 

os atos processuais realizados a partir da decisão de f. 33, uma vez que 

o feito foi sentenciado conforme se vê às f. 09.

Assim, interposto o recurso de apelação, certifique se houve a 

apresentação das razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo 

legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contrarrazões, 

certifique e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88170 Nr: 746-36.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIRSON RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada NAIRSON RAMOS 

ALVES, através de seus advogados, para que apresente as alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25255 Nr: 1889-12.2007.811.0050

 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): VALTER BENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - 

OAB:16064OAB/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5367, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERCIO BENDE RODRIGUES - 

OAB:9460-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24662 Nr: 1309-79.2007.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADODA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON VARASCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everly Soares Rosiak - 

OAB:17.866-O/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36601 Nr: 3391-78.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEUL FEDRIZZI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORÁCIO MENDES - 

OAB:136.709/SP, MAURICIO DORÁCIO MENDES - OAB:133.066/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93096 Nr: 3643-37.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA NOGUEIRA GUEDES TAUCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 969 Nr: 838-44.1999.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BATISTA DE FIGUEIREDO, 

JOELANE ALVES DE FREITAS FIGUEIREDO

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE N. DUTRA - 

OAB:OAB/MT 21.807, EDIMO JOSE DE OLIVEIRA - OAB:5.306-A, 

NILDOMAR FRANCO AMARAL - OAB:1507/TO

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21663 Nr: 1939-72.2006.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES CAPISTRANO, LORINETE DOS 

REIS CAPISTRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA 

- OAB:5.478/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B, RANULFO DE MOURA 

MACHADO NETO - OAB:14579/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92480 Nr: 3272-73.2017.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DA SILVA FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS MAÍLHO - 

OAB:3.047/RO

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, SAMUEL DA SILVA 

FERMINO, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o PARECER MINISTERIAL acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64836 Nr: 2864-24.2013.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPFDS, JDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA GONÇALVES NOBRE - 

OAB:16.665/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88619 Nr: 1002-76.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDOA, ADOJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65994 Nr: 116-82.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDI HELMA BENCKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98942 Nr: 1536-83.2018.811.0050

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MARRIET SILVA DE 

OLIVEIRA - OAB:9.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente, por meio de seus 

advogados, para dar ciência do ofício de fls.52 verso, a fim de proceder 
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ao pagamento das custas e emoluentos devidos àquele Cartório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96014 Nr: 58-40.2018.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos.Cuida-se de executivo em que figura como recuperando Fabio 

Alexandre Cruz Lopes, condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, 

pela prática do crime previsto no artigo 147 do CP c/c Lei nº 11.340/2006; 

e à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática do crime 

previsto no artigo 21 do decreto-lei nº 3.688/1941 (cf. guia de f. 03).Com a 

formação deste executivo de pena, houve a designação de audiência 

admonitória (f. 65) para fixação das condições do regime de pena ao 

reeducando, porém o ato processual restou frustrado em virtude do teor 

da certidão de f. 68.O órgão ministerial, portanto, apurou dois outros 

endereços do reeducando e requereu sua intimação nesses endereços (f. 

70), porém a tentativa também restou frustrada consoante o teor da 

certidão de f. 73.Instado novamente a manifestar, o Ministério Público 

requereu a decretação da regressão cautelar ao regime fechado com a 

expedição do mandado de prisão em desfavor do reeducando (f. 

75).Intimado, o patrono do reeducando quedou-se inerte consoante 

certidão de f. 77.Vieram os autos conclusos.É o relato 

necessário.DECIDO.[...].Ademais, em se tratando de regressão cautelar, é 

prescindível a prévia oitiva do condenado, que apenas se faz necessária 

quando a sua aplicação for definitiva.Dessa forma, considerando a 

incerteza do paradeiro do reeducando que está a frustrar o cumprimento 

da reprimenda imposta, e com fulcro no art. 118, I da LEP, regrido 

cautelarmente seu regime prisional para o fechado.Expeça-se mandado de 

prisão em desfavor do reeducando Fábio Alexandre Cruz Lopes, com 

qualificação nos autos, alimentando-se os sistemas BNMP 2.0 e Apolo, de 

acordo com as cautelas de praxe.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95502 Nr: 5010-96.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seus 

advogados constituídos, para manisfestar-se acerca da devolução do AR 

às fls 264, fornecendo endereço válido para citação do requerido.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000403-86.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

EDIMILTON CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, Tendo em vista a juntada do prévio requerimento administrativo 

realizado entre a parte autora em face da parte requerida, recebo a inicial 

e, por conseguinte, designo audiência de conciliação para o dia 26 de 

outubro de 2.018, às 13 horas. Cite-se e intime-se o requerido com 

antecedência mínima de 10 dias, para comparecer à audiência com vistas 

à conciliação e/ou, querendo, apresentarem resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, advertido do fato de que, não apresentada 

contestação, presurmir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora. Defiro os benefícios da AJG. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCIMAR FERREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000720-84.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-07.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES RODRIGUES MAIA DA CRUZ FILHO (REQUERENTE)

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (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 CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000169-07.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000267-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BEZERRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

ROGERIO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FERNANDO SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000267-89.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento da condenação. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 12 de 

Setembro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-22.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON BESTER GONZALES (REQUERENTE)

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS (ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN (ADVOGADO(A))

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

1000319-22.2017.8.11.0050 REQUERENTE: MARLON BESTER GONZALES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. Recebo o Recurso Inominado 

interposto apenas em seu efeito devolutivo. Indefiro, todavia, o pedido de 

justiça gratuita por entender que pelas circunstancias apresentadas nos 

autos, possui condições de arcar com as custas. Trata-se de investigador 

da polícia civil, contratou advogado, bem como ter informado ser esportista 

praticante de Poker e pretendia participar de um torneio do clube de Poker 

cuja inscrição era de R$ 450,00, fatores essenciais para demonstrar que 

não se trata de hipossuficiente a merecer a gratuidade. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Camp Novo do Parecis/MT, 12 de setembro 

de 2018 CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-22.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI (ADVOGADO(A))

MARCIA MARINES JOCHEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

1000416-22.2017.8.11.0050 REQUERENTE: MARCIA MARINES JOCHEM 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. 

Inicialmente indefiro o pedido de justiça gratuita, fundamentando na 

natureza da causa, profissão da autora, contadora, valor da dívida 

contraída e na contratação de advogado para propor a ação, 

demonstrando a condição de arcar com as custas. Doravante, certificada 

a tempestividade do presente recurso inominado nos termos do artigo 42 

da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, recebo a apelação interposta 

em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei 

dos Juizados Especiais. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 12 de setembro de 2018 CLAUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-03.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

GABRIELA LOPES JESUS GAETA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO NATANAEL BORTH (REQUERIDO)

PAULA FERNANDA BRANCO DA SILVA (REQUERIDO)

IVAN SOUZA DANTAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

1000178-03.2017.8.11.0050 REQUERENTE: GABRIELA LOPES JESUS 

GAETA REQUERIDO: LEANDRO NATANAEL BORTH, PAULA FERNANDA 

BRANCO DA SILVA Vistos. Inicialmente indefiro o pedido de justiça 

gratuita, fundamentando na natureza da causa, valor da dívida contraída e 

na contratação de advogado de fora da Comarca para propor a ação, 

demonstrando a condição de arcar com as custas. Doravante, certificada 

a tempestividade do presente recurso inominado nos termos do artigo 42 

da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, recebo a apelação interposta 

em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei 

dos Juizados Especiais. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 12 de setembro de 2018 CLAUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-98.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

GILMAR SCHERBACH (REQUERENTE)

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 CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

1000495-98.2017.8.11.0050 REQUERENTE: GILMAR SCHERBACH 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Inicialmente indefiro o 

pedido de justiça gratuita, fundamentando na natureza da causa, valor da 

dívida contraída e na contratação de advogado de fora da Comarca para 

propor a ação, demonstrando a condição de arcar com as custas. 

Doravante, certificada a tempestividade do presente recurso inominado 

nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais 

pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, recebo a 

apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 

43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Intime-se a parte Recorrida 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, 

e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os presentes autos 

para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Campo Novo do Parecis/MT, 

12 de setembro de 2018 CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 152139 Nr: 5364-84.2018.811.0051

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Algodoeira Zandonadi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificamos que, revendo os presentes autos, constatei que para o 

regular processamento do pedido de restituição faz-se necessário que o 

feito esteja instruído com os documentos exigidos pela Instrução 

Normativa SCA nº. 02/2011 do Tribunal de Justiça:

1. Requerimento da parte ou do Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

do Juizado Especial;

2. Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos (art. 38 do CPC) - caso o 

beneficiário não seja o "pagante da guia" de recolhimento das custas 

processuais;

3. Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

4. Certidão do Distribuidor.

5. Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento de todos os Sócios, e-mail da empresa e 

endereço completo.

Certificamos, ainda, que apenas os itens 1, 2, 3 e 4 foram atendidos, de 

forma que a juntada das demais informações é medida que se impõe, a fim 

de haja o cumprimento das determinações da aludida Instrução normativa.

Dessa forma, impulsionamos estes autos, por certidão, para intimação do 

requerente, a fim de que traga aos autos os documentos constantes do 

item 5 acima mencionado, ou seja: Contrato Social, quando o beneficiário 

for Pessoa Jurídica, número de CNPJ, data de nascimento de todos os 

Sócios, e-mail da empresa e endereço completo, par processamento do 

pedido de restituição.

1ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001657-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. S. L. (AUTOR(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUIZ GUERO

 

Autos nº 1001657-91.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Com a devida vênia ao douto Subscritor do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “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.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não demonstram, de plano, a alegada 

miserabilidade do Requerente. Além disso, em perícia realizada pelo 

Requerido, quando da negativa ao pedido administrativo, não se constatou 

a condição de incapacidade relatada na inicial. Aliás, tentar-se-á a 

produção de prova pericial médica e estudo social justamente como forma 

de complementar aquilo que os documentos sugerem existir. A dois, 

porque, embora se trate de verba alimentar, sequer se alegou situação 

concreta de risco que só a antecipação de tutela pudesse afastar. É certo 

que a simples necessidade de o autor buscar no Judiciário a satisfação de 

seu direito já lhe impõe considerável gravame. Ainda que os atos 

processuais sejam realizados de maneira célere, a necessária obediência 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa faz com que não sejam 

tão eficazes quanto o cumprimento espontâneo da obrigação pelo 

devedor. O próprio sistema processual, portanto, admite aquele dano 

decorrente do tempo necessário à prática dos atos processuais tendentes 

a uma decisão judicial final transitada em julgado, já que, durante o 

decorrer desse prazo, o autor ficará privado do bem da vida a que tinha 

direito. Tal dano foi denominado por Andolina, citado por Athos Gusmão 

Carneiro, como dano marginal. Esse dano marginal, decorrente da simples 

existência do processo, com todos os seus atos, não justifica o 

deferimento da antecipação de tutela. Há que ser verificada circunstância 

outra que faça insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a 

importantíssima lição de Athos Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), 

mesmo os processos que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos 

às partes, prejuízos por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. 

Não aludimos apenas àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, 

porquanto a pendência de uma demanda é passível de acarretar aos 

litigantes uma carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 

até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de 

Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Decido. Assim, à 

míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pelo Requerente. Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 11 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001072-39.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(REQUERENTE)

JOAO MANOEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIRO GUENO (REQUERIDO)

UMBERTO JOAO GUENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 12 

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: 

1001072-39.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 84.510,12; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Atos executórios, Intimação] Partes 

do processo: Parte Autora: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Parte Ré: VALDEMIRO GUENO 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: 1001087-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR JOAO ANGELI (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001087-08.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seus Procuradores, para que 

comprovem o recolhimento das custas necessárias à distribuição da 

presente carta precatória, sob pena de devolução. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de julho 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001132-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO (ADVOGADO(A))

UMBERTO JOAO GUENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 12 

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: 

1001132-12.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 77.150,27; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Atos executórios] Partes do 

processo: Parte Autora: ALCEU HENRIQUE DA SILVA Parte Ré: UMBERTO 
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JOAO GUENO 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: 1001168-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE FIORINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 12 

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: 

1001168-54.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 181.512,98; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Atos executórios, Citação] Partes do 

processo: Parte Autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

Parte Ré: ADEMIR JOSE FIORINI 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: 1001211-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARUBENI BRASIL S A (REQUERENTE)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 12 

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: 

1001211-88.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 1.081.017,11; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação] Partes do processo: Parte 

Autora: MARUBENI BRASIL S A Parte Ré: VILSON PAULO DOS REIS 

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: 1001217-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DALUZ DE SOUZA PETRUCCI - ME (REQUERIDO)

KEILA DALUZ DE SOUZA PETRUCCI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 12 

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: 

1001217-95.2018.8.11.0051; Valor causa: 0,00; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Intimação] Partes do processo: Parte 

Autora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parte Ré: KEILA DALUZ DE SOUZA 

PETRUCCI - ME 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: 1001276-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

EMILIO DIVINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

SIRLEI PEREIRA DOS NERI REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 12 

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: 

1001276-83.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 49.572,00; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Diligências] Partes do processo: 

Parte Autora: EMILIO DIVINO RODRIGUES Parte Ré: ANDRE PAULO DOS 

REIS 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: 1001285-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 12 

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: 

1001285-45.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 38.959,76; Tipo: CARTA 
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PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Atos executórios] Partes do 

processo: Parte Autora: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Parte Ré: COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME 

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: 1001366-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JUDITE BOLFE (ADVOGADO(A))

ALEX RODRIGO REICHERT (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Lauro Antônio Pasche (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DO 

NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE 

(REQUERENTE)

ROGERIO NORA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEDRO TORMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ALBERTO THOMAS BENDER DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 12 

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: 

1001366-91.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 4.730,57; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação] Partes do processo: Parte 

Autora: FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO 

DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE Parte Ré: 

ALBERTO THOMAS BENDER DE ALMEIDA 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: 1001405-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA (REQUERENTE)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA KUNZE PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 12 

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: 

1001405-88.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 3.728,03; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Atos executórios] Partes do 

processo: Parte Autora: LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA Parte Ré: 

KATIA REGINA KUNZE PINTO 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: 1001445-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

LUIZA MITIE TSURUTA (REQUERENTE)

NEWTON KOJI TSUZURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SERGIO FEGURI (ADVOGADO(A))

WELLINGTON COSTA BAIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WELLINGTON JESUS DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 12 

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: 

1001445-70.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Oitiva] Partes do processo: Parte 

Autora: NEWTON KOJI TSUZURA e outros Parte Ré: WELLINGTON COSTA 

BAIMA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. GILBERTO ALENCAR DA SILVA 

PEREIRA Gestor de Secretaria SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO 

VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM 

CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

3419-2418

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79991 Nr: 351-46.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cherdoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleiciano Delmondes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, indicar o local onde 

os bens penhorados podem ser localizados, bem como efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27708 Nr: 1814-96.2009.811.0051

 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: João Antônio Hoffmann Rigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimarães Agrícola Ltda, Banco Fibra S/A, 

Banco Bradesco S/A, Banco Indusval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Marcon - 

OAB:4660-B, Andrea Teixeira Pinho Ribeiro - OAB:OAB/SP 200.577, 

Andréia Lehnen - OAB:10752-B, José Edgard da Cunha Bueno - 

OAB:126.504/SP, Mauro Caramico - OAB:111110, Roberta Macedo 

Vironda - OAB:89.243/SP

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos para 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, para, querendo, no prazo de de 15(quinze) 

dias, manifestar-se acerca do RETORNO dos autos da superior instância, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70557 Nr: 3435-60.2011.811.0051

 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: Emerson Silva de Matos

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

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 15 (QUINZE) dias, requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de arquivo do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27523 Nr: 1611-37.2009.811.0051

 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): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:1494/RS-9975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco)dias, 

informe o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a 

penhora e permitir a remoção aos seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34224 Nr: 764-64.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contudo Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Fernando Gusatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128371 Nr: 4931-17.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Delgado Chiaradia - 

OAB:177.650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Rizzatto Nunes 

- OAB:58.548/SP, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, 

Rafael Sartorelli - OAB:269.329/SP

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos, para 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE, no prazo de 15(quinze) dias, 

manifestar-se acerca do petitório retro colacionada, requerendo o que 

entender de direito, para o prosseguimeto do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124115 Nr: 2941-88.2017.811.0051

 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): Kolling & Cia Ltda -ME

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (QUINZE) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24348 Nr: 2317-54.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury José Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Anely de Moraes Pereira Merlin - OAB:OAB/MT 13571-B, Cinara 

Campos Carneiro - OAB:8.521, Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B, 

Gracielle de Almeida Campos - OAB:10.847, João Batista Araujo 

Barbosa - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, 

kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT, Luiz Carlos 

Caceres - OAB:26.822-B, Nagib Kruger - OAB:4419, Nelson Feitosa 

Junior - OAB:8.656, Patrícia Aline Ramos - OAB:7203/MT, Paula C. 

Carreira S. Ramos - OAB:9899/MT, Samir Dartanhan Ramos - 

OAB:8391/MT, William José de Araújo - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos para 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

manifestar-se acerca do RETORNO dos autos da superior instância, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19440 Nr: 1788-69.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar, Lauro José de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, diga a respeito de 

eventuais valores remanescentes, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das partes, ou até o advento 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão - 

art. 921 § 4º, NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80644 Nr: 868-51.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Menusi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Pompeu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Giórgia M. D. 

Iorck Menusi - OAB:14.556 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

da parte EXEQUENTE, para que se manifeste quanto a decisão das fls. 

57/59, para que requeira o que entender de direito, para o devido 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135412 Nr: 8510-70.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

Comum->Procedimento de Liquidação->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vando Nobre Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte Exequente, manifestar-se no prazo de 15 (quinze)dias, 

acerca da correspondência devolvida, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de possível extinção do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80772 Nr: 963-81.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Pinheiro da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLAVIA PENHA 

OLIVEIRA DIAS CARDOSO, para devolução dos autos nº 

963-81.2014.811.0051, Protocolo 80772, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000634-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. S. D. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Expedido por ordem 

do(a) MM. ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES Dados do processo: 

Processo: 1000634-13.2018.8.11.0051; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: EVA APARECIDA SANTOS DE SOUZA DA SILVA 

Finalidade: CITAR a Requerida para que ofereça contestação no prazo de 

15 (quinze) dias. Resumo da Inicial: Carlos Eduardo Barbosa da Silva, 

brasileiro, casado, portador do RG n° 990120044-55 SSP/CE, inscrito no 

CPF sob o n° 030.603.771-89, residente e domiciliado na Rua Manaus, nº 

297, quadra 12, lote 15 – Bairro Bom Clima, na cidade e Comarca de 

Campo Verde/MT, ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO, em face 

de EVA APARECIDA SANTOS DE SOUZA DA SILVA, atualmente em local 

desconhecido, para que seja julgada procedente o pedido autoral para o 

fim de decretar o divórcio do casal. Despacho/Decisão: Despacho. Vistos 

etc. Em razão da inexistência de filhos em comum, da alegada inexistência 

de bens ou de dívidas a partilhar, bem como da separação do casal por 

período considerável, entende-se impertinente a designação de audiência 

de conciliação prévia. Consequentemente, deixa-se de atender à regra do 

art. 695, § 1º, do NCPC, aplicável que é às hipóteses em que se faz 

pertinente a audiência de conciliação. Assim, CITE-SE a Requerida para 

que ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

juntada da carta precatória (art. 231, VI, do NCPC). Por fim, na forma do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 3 de julho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito CAMPO VERDE, 12 de setembro de 2018. VANESSA SILVA TIAGO 

FUJII Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 34192418

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000881-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE PAULA (AUTOR(A))

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWVIAS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), acerca da 

audiência de conciliação designada pelo CEJUSC, que se realizará Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 22/10/2018 Hora: 13:30 , 

no endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente 

na audiência. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 12 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001472-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. C. (ADVOGADO(A))

E. C. F. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. P. (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 DE AUDIÊNCIA - GABINETE 2ª VARA Data: 

20/09/2018 Hora: 17:00 , no endereço acima indicado, devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na audiência. É o que me cumpre. Campo 

Verde-MT, 12 de setembro de 2018. assinado eletronicamente Leonésio 

Gonsalves de Resende Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROCHA LIMA (AUTOR(A))

JOAO DALBERTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (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), para se 

manifestar acerca dos embargos de declaração (ID 13741842), no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como impugnar a contestação (ID 14203890), no 

prazo legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 12 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000366-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

EURIPEDES ROBERTO HONORIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI MOVEL 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 nos 

termos da legislação vigente, INTIMO a parte requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 12 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000334-51.2018.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

JOSE JOFRE PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PADDOCK DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA (RÉU)

PIRELLI PNEUS LTDA. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte requerente para impugnar a(s) 

contestação(ões), no prazo legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 

12 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE GestorJudiciário

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29726 Nr: 14-96.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olides Eustáquio Vedana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

José Luis Blaszak - OAB:10778 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OLIDES EUSTÁQUIO VEDANA, Cpf: 

12419931068, Rg: 414.073, Filiação: Luiz Vedana e Hermínia Viapina, 

brasileiro(a), viuvo(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de OLIDES EUSTÁQUIO VEDANA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto não 

recolhido no prazo, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 7621/2006, 7626/2006, 7627/2006, 7629/2006 (MAIS 6 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/11/2009

 - Valor Total: R$ 9.851,40 - Valor Atualizado: R$ 8.955,82 - Valor 

Honorários: R$ 895,58

Despacho/Decisão: Vistos etc. De elementar conhecimento que a citação 

por edital constitui medida excepcional, sendo, para tanto, necessário o 

exaurimento de todos os meios disponíveis para a localização pessoal da 

parte ré.Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, dispõe em seu art. 

256, II, e §3º, in verbis:Art. 256. A citação por edital será feita:II - quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;[...]§ 3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se 

infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição 

pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos.No mesmo sentido, o 

art. 257, I, do NCPC assim dispõe:Art. 257. São requisitos da citação por 

edital:I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a 

presença das circunstâncias autorizadoras;Registra-se, por necessário, 

que a parte exequente desconhece o paradeiro da parte requerida, bem 

como restaram infrutíferas as tentativas de sua localização nos 

endereços apontados por meio de buscas nos sistemas INFOJUD, 

BACENJUD, RENAJUD.Assim, na hipótese versada, constata-se que estão 

preenchidos os requisitos necessários para a realização da citação 

editalícia da parte executada, uma vez que não consta dos autos 

informações acerca de sua adresse.Doutrinando sobre o tema ora em 

debate, FREDIE DIDIER JR assevera que:A citação por edital é admissível: 

a) quando desconhecido ou incerto o réu; b) quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar; c) nos casos expressos em lei 

(art. 256, CPC). [...] A lei estabelece uma presunção legal absoluta de 

desconhecimento ou incerteza do local da citação, quando "infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos" (art. 256, §3°, CPC). (in Curso de 

direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus 

Podivm, 2015. p. 219).Desta feita, considerando que foram esgotadas 

todas as diligências para a realização da cientificação pessoal da parte 

executada, nos termos do art. 256 do NCPC, DETERMINO a citação por 

EDITAL do executado Olides Eustáquio Vedana, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos da decisão de fls. 23, observando todos os requisitos 

legais previstos no artigo 8°, IV, da Lei n° 6.830/80. Por fim, transcorrido in 

albis o prazo para resposta, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, NOMEIO o ilustre Defensor Público atuante nesta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial da parte devedora, 

com fulcro no art. 72, II, do NCPC, enquanto não for constituído advogado 

pela executada. Após, ENCAMINHE-SE os autos a Defensoria Pública para 

apresentação de defesa no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Campo Verde, 24 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões, 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, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 10 de setembro de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12027 Nr: 1540-74.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda, RC Company Armazens Gerais Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para manifestar-se acerca do resultado das buscas de 

endereço do executado RC Company Armazéns Gerais Ltda. - EPP, às fls. 

277/279, que tornaram infrutíferas, noticiando o mesmo endereço da 

inicial, devendo requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11511 Nr: 1019-32.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Viegas - 

OAB:55730/RS, Luis Armando Maggioni - OAB:RS/46.815, Vicente 

Fasolo de Paris - OAB:9361-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada da 

decisão de fls. 386/386v, via DJE nº 10312, publicado no dia 09/08/2018, 

deixou decorrer o prazo e nada manifestou. INTIMO o exequente para 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento provisório. 

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71111 Nr: 110-43.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP, Sonia 

Maria de Andrade de Oliveira, Sérgio Norton de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme extrato do Bacenjud juntado 

às fls. 109/110.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12810 Nr: 2297-68.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Stechow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Fernando Pecora de 

Amorim - OAB:17695, Dulio Piato Júnior - OAB:3.719/MT

 I N T I M O o advogado(a) DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM para 

devolução dos autos nº 2297-68.2005.811.0051, código nº 12810, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83372 Nr: 2856-10.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

Coelba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinícius Avelino 

Viana - OAB:519/B

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82228 Nr: 1963-19.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thainara da Silva Garcia Langer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Ivo dos Santos - 

OAB:20489/O, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91771 Nr: 1266-61.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdA, TABB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BEBIANO PIMENTA - 

OAB:102635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte requerida na pessoa do seu 

procurador, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas 

CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação interposto pela parte autora 

de ref 92. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82331 Nr: 2056-79.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lisete Iolanda Waldow

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82259 Nr: 1991-84.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Guesser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

- OAB:13.731 OAB/MT, Jacqueline Curvo Rondon - OAB:11017/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32919 Nr: 3038-35.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, ENCAMINHO os autos ao Municipio de 

Campo Verde, para manifestar-se acerca da correspondência devolvida 

de fls. 71, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73392 Nr: 2379-55.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Inácio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:10.811-A/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, ENCAMINHO os autos ao Municipio de 

Campo Verde, para manifestar-se acerca da correspondência devolvida 

de fls. 89, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144719 Nr: 2536-18.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CERS, MIdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 
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- OAB:, Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21.081

 Autos n° 2639-59.2017.811.0051 - 123431

Revisional de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, a ação de alimentos regue o rito disciplinado na Lei 

5.478/68.

 Assim é que, frustrada a conciliação no Centro de Conciliação e 

Resolução de Conflitos da Comarca de Tabaporã – MT, para prestigiar o 

procedimento da Lei de Alimentos, sabidamente mais célere, deixa-se de 

seguir a tramitação do rito ordinário, para designar de pronto à audiência 

de conciliação, instrução e julgamento.

Para tanto, INTIMEM-SE as Partes para que compareçam à audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada no dia 24 de outubro 

de 2018, às 18:00 horas de Mato Grosso, advertindo-as de que devem 

apresentar suas testemunhas, independentemente de intimação.

A falta injustificada do Requerente determinará o arquivamento do pedido.

INTIMEM-SE o Ministério Público e Defesa.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134241 Nr: 7959-90.2017.811.0051

 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): Schilke Comercio de Materiais Hidráulicos Ltda, 

Rubens Carlos Schiilke, Maria Jose Elias da Penha Schiilke

 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 manifestar-se 

acerca da certidão da Sra. Oficial de Justiça na Ref. 20 que tornou 

negativa a diligência de citação dos requeridos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71579 Nr: 570-30.2012.811.0051

 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): José Edson Barros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ EDSON BARROS DA SILVA, Rg: 

001.621.678, Filiação: José Cicero Alves da Silva e Lenice Barros da Silva, 

data de nascimento: 21/08/1984, brasileiro(a), natural de Anadias-AL, 

solteiro(a), servente de pedreiro/funileiro, Telefone 9715-4386. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado, para comparecer perante 

a secretaria da 3ª Vara Criminal desta Comarca, a fim de retirar os objetos 

apreendidos nestes autos, no prazo de 90(noventa) dias, caso lhe 

pertençam.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n °  5 7 0 - 3 0 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(71579)CriminalDecisão.Vistos etc.Compulsando os autos, ressai que os 

objetos apreendidos, com exceção do DVD, estavam na residência do 

acusado José Edson Barros da Silva. Assim, DETERMINO que o acusado 

seja intimado no último endereço constante nos autos para que efetue a 

retirada dos objetos no prazo de 90(noventa) dias.Sem prejuízo, determino 

que o Oficial de Justiça Louredir proceda a avaliação dos objetos 

apreendidos e ateste se ainda é possível utiliza-los. Cumpra-se. Às 

providênciasCampo Verde/MT, 8 de junho de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 11 de setembro de 2018

Leandro Castro Pini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 147032 Nr: 3435-16.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saymon Aparecido Padilha Saturnino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 Autos n° 3435-16.2018.811.0051 (147032)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (art. 41 do CPP), recebo a 

denúncia na forma como colocada em juízo, oferecida contra SAYMON 

APARECIDO PADILHA SATURNINO, por consequência, determino a 

instauração da competente ação penal, dando-o como incurso nas penas 

dos artigos 306 e 305, ambos do Código de Trânsito, pelos primeiro e 

segundo fatos.

Designo audiência para oferecimento de proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 02 de outubro de 2018, às 16h00min.

Cite-se e intime-se o(a) Autor(a) do fato para compareça na data 

designada, entregando-o uma cópia da inicial. O(a) autor(a) dos fatos 

deverá ser indagado se possui Advogado constituído ou se necessita ser 

assistido pela Defensoria Pública, caso seja hipossuficiente 

financeiramente, sendo neste último caso ser o Defensor Público 

devidamente cientificado.

Determino, ainda, que de acordo com o disposto no artigo 974, inciso II, da 

CNGC seja comunicado o recebimento da presente denúncia ao Instituto 

de Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta Comarca.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA TEREZA DE ANDRADE RANGEL (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 15:00, 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: 1001623-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ PAVINATO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 
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procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 22/10/2018 às 15:20, 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. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERREIRA DA SILVA (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 15:40, 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: 1001625-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIS MICAELE MOREIRA 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 22/10/2018 às 16:00, 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: 1001626-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO OLIVEIRA PALOCO (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 Hora: 16:20hs, 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: 1001628-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS APOLINARIO MAURICIO (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 09:20, 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. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONESIO FERNANDES (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 10:20, 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. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH ARCENDINO LINO VIEIRA LIMA (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 14:00, 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: 1001633-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA JESSICA OLIVEIRA DE QUEIROZ (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 14:20, 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. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY DE SOUZA PEREIRA (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 14:40, 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: 1001601-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLISSON PEREIRA DE BRITO (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 15:40, 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: 1001664-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

JUCINEIDE ABADIA FERNANDES SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)
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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 16:00, 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: 1001629-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BENEDITO PEREIRA DE SOUZA (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 09:40, 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: 1001670-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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 09:20, 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. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

GENILDO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (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 13:00, 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: 1001674-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIO DA PAZ (REQUERENTE)

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (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 13:40, 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: 1001678-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA SEPCSIK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(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 14:40, 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: 1001679-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA SEPCSIK (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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 15:00, 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: 1001602-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS DIAS 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 09:40, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000476-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINHA PEREIRA DE JESUS (EXECUTADO)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento 

voluntário. Assim, impulsiono o feito a fim de intimar o autor para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000476-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINHA PEREIRA DE JESUS (EXECUTADO)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento 

voluntário. Assim, impulsiono o feito a fim de intimar o autor para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010486-10.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI (ADVOGADO(A))

DOMINGOS CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

Segue Petição anexada no formato PDF, no intuito de facilitar a 

visualização.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000040-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDILSON MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARLETE BONATO (EXECUTADO)

 

Comprovante de pagamento.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 24711 Nr: 2522-81.2010.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ribeiro de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS RIBEIRO DE MORAIS, Rg: 

5043674, Filiação: Edvan Ribeiro de Morais e Maria Aparecida José de 

Morais, data de nascimento: 04/08/1984, brasileiro(a), natural de 

Brasília-DF, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto julgo procedente a denúncia para condenar MARCOS 

RIBEIRO DE MORAIS como incurso nas penas do artigo 155, § 2º, e § 4º, 

inciso IV, todos do CP.Por favoráveis os requisitos do artigo 59, fixo a 

pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.Pela causa de 

diminuição do § 2º, reduzo a pena de dois terços, com penaprovisória em 

4 (quatro) meses e 4 dias-multa.A qual deve ser elevada de 1/3 (um terço) 

ante o concurso de pessoas, ficando definitiva em 5 (cinco) meses e 10 

(dez) e a 5 (cinco) dias-multa.Regime inicial é o aberto.Substituo a pena 

por restritiva de liberdade por restritiva de direitos, consistente em 

pagamento de 1 (um) sálario-mínimo ao FUNAJURIS, mantida a multa.O réu 

pode apelar em liberdade.Proceda-se as comunicações de praxe (TRE, 

Orgãos de Estatística Criminais).PRIC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Isadora Maria de Souza 

Brito, digitei.

Canarana, 05 de setembro de 2018

Maria Amelia Dedone Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65762 Nr: 588-10.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Márcio Rogério Paris e Antonio Carlos de 

Souza, para que comprovem nos presentes autos o recolhimento das 

taxas para distribuição da Carta Precatória na Comarca de Água Boa -MT, 

que será distribuida via Pje.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000217-29.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

CIHNDY KELLY BIANQUINI (ADVOGADO(A))

TATIANE MACIEL SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000217-29.2018.8.11.0029. REQUERENTE: JORDANY PEREIRA DE 

SOUZA, TATIANE MACIEL SOUSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do 

artigo 1º-B da lei n.º 9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela 

Medida Provisória n.º 2.180-35 de 2001, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. CANARANA, 06 de setembro de 2018. Darwin 

de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-25.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GUIMARAES FERREIRA (REQUERENTE)

FELLIPE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000269-25.2018.8.11.0029. REQUERENTE: JOSE CARLOS GUIMARAES 

FERREIRA REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS, ajuizada por JOSÉ CARLOS 

GUIMARÃES FERREIRA, em face de FAZENDA PÚBLUCA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. A parte requerente alega que no dia 08/10/2012, vendeu 

o veículo Chevrolet AGILE LTZ 2009/2010 com placa NLI - 9989, cor prata, 

gasolina/álcool, Renavan 1934265 e Chassi 8AGCN8P0AR158300 para 

EDEMAR FIETZ. Referido Senhor, foi preso em flagrante na cidade de 

Primavera do Leste-MT no dia 17/03/2017 pelos crimes do artigo 33, c/c 

artigo 35, ambos da lei 11.343/2016, fazendo o transporte da substancia 

ilegal através do veículo que tinha acabado de comprar do requerente. 

Referido veículo foi concedido para uso da Unidade Prisional de Primavera 

do Leste/MT e findo o processo, foi decretado o perdimento do veículo em 

favor do SENAD. No período em que o veículo ficou sob a custódia da 

Secretária de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso o veículo 

permaneceu em nome do requerente. Aduz ainda, que no dia 08-03-2018, 

em uma consulta em seu CPF em uma das agências dos Correios, o 

requerente veio a descobrir que seu nome estava com protesto por dívida 

ativa no valor de R$ 4.541,00 (quatro mil quinhentos e quarenta e um 

reais) com a data da inclusão sendo o dia 17/01/2018. Após diligencias no 

cartório para saber o que se tratava, foi descoberto pelo requerente que a 

dívida era relacionada às Licenças e IPVA do veículo que ele vendeu em 

08/10/2012 para Edemar Fietz, e que estava na posse do Estado, 

conforme fatos narrados acima, ou seja, o Estado através da Secretária 

requerida foi, quem realizou o protesto, sendo que atualmente o veículo 

pertence a outro órgão do estado do Mato Grosso. Requer, por fim, a 

anulação do débito supramencionado perante a Fazenda Pública. É o 

breve relatório. DECIDO. Da análise dos elementos e das circunstâncias 

que envolvem o caso, concluo que o pedido de concessão de tutela 
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específica não merece acolhimento. Para a concessão da tutela provisória 

de urgência, é necessário o preenchimento concomitante de três 

requisitos: probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo e a possibilidade de reversibilidade do provimento. no 

caso dos autos, tenho que em juízo perfunctório restaram comprovados 

os pressupostos acima. Os documentos acostados aos autos 

demonstram a ocorrência dos fatos narrados. Para a concessão da tutela 

de urgência, consoante art. 300, do NCPC, imprescindível a verificação de 

dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo na demora da 

prestação da tutela jurisdicional. No caso dos autos, o requerente 

pretende seja deferida a tutela antecipada para que se anule o débito 

fiscal cobrado. Conforme se depreende na clausula 5º do contrato do 

compromisso de compra e venda (Id nº 14358680), consta que o veículo 

só teria sua transferência definitiva após a quitação das parcelas. 

Entretanto, o comprador teve sua prisão decretada durante a vigência do 

contrato, o qual iria vencer a quinta parcela, sendo um total de trinta. 

Sabe-se que o IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a 

propriedade do veículo automotor, nos termos do artigo 155, inciso III, da 

Constituição Federal. Nesse passo, resta claro que o veículo automotor 

objeto da ação foi apreendido em 2012, conforme farta documentação 

juntada nos autos. O “fumus bonis iuris”, resta revelado ante o cenário no 

qual o veículo não mais é de propriedade do autor, tendo sido decretada 

sua perda em favor do Estado. Por outro lado o “periculum in mora” 

também resta evidenciado, visto que estando o requerente protestado, 

logicamente esta sofrendo restrições quanto à movimentação de crédito. 

Todavia, a medida pleiteada de anulação do crédito tributário “ab initio”, 

não se revela como medida salutar neste cenário, é que o credito pode ser 

considerado correto ou não até o fim da demanda, não sendo portanto 

razoável, em tese, anular e depois desanular o crédito. Medida que melhor 

satisfaz a pretensão do requerente é a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, dado que permite ao requerente se desembaraçar das 

restrições provisoriamente até a resolução definitiva da lide. Com essas 

considerações, defiro o pedido liminar na forma de SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, determinando que a SEFAZ 

expeça certidão negativa de débito de IPVA ou positiva com efeito de 

negativa, em favor do Requerente. Cite-se o Requerido para, querendo, 

responder, no prazo legal, nos termos do art. 335, NCPC. Designe-se nova 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a 

parte requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada 

nas despesas e custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Às providências. 

Cumpra-se. CANARANA, 06 de setembro de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000045-87.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (ADVOGADO(A))

EDSON ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000045-87.2018.8.11.0029 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$ 8.347,20 (oito mil 

trezentos e quarenta e sete reais e vinte 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, 11 de julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000023-29.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS (EXEQUENTE)

FABIOLA WILLERS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000023-29.2018.8.11.0029 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$ 5.600,00 (cinco mil e 

seiscentos reais). 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, 13 de julho de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000158-75.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

FABIO ROBERTO UCKER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000158-75.2017.8.11.0029 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$ 7.000,00 (sete mil 

reais). 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, 14 de julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000159-60.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

FABIO ROBERTO UCKER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000159-60.2017.8.11.0029 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$ 5.843,04 (cinco mil 

oitocentos e quarenta e três reais e quatro 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, 14 de julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000127-21.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (EXEQUENTE)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000127-21.2018.8.11.0029 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$ 3.696,51 (três mil, 

seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e um 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, 17 de julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-70.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NILO AUGUSTO MARQUES (REQUERENTE)

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010381-70.2014.8.11.0029. REQUERENTE: NILO AUGUSTO MARQUES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Uma vez que na 

sentença constou "SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS", deixo de 

encaminhar os autos à contadoria, devendo retornar ao arquivo definitivo. 

CANARANA, 14 de agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-37.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

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

SEBASTIAO MATIAS PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, 

nos termos do artigo 523, § 1º e 3º do Código de Processo Civil, efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento). Intime-se. 

Cumpra-se. Cananara, 06 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: 8010218-22.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE BARROS QUIRINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ANIBAL MONTENARI (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO (ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 8010218-22.2016.8.11.0029 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que 

entender mais justa e equânime, com amparo na inteligência do art. 6º da 

Lei nº 9.099/95, que 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”. Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. A parte Autora pleiteia indenização em 

razão da perda de sua motocicleta que estava sob custódia estatal. 

Conforme documentos apresentados pela parte Autora, não restam 

dúvidas de que a Requerente é proprietária da motocicleta e que o veículo 

ciclomotor é um dos bens vinculados ao furto, ocorrido em novembro de 

2015, conforme comunicado por Chefe do Ciretran desta cidade, em 

Boletim de Ocorrência. Pois bem. A apreensão do bem é fato 

incontroverso. Também restou incontroverso que a moto desapareceu do 

interior do pátio credenciado. Dessa forma, a autarquia de trânsito é quem 

responde pelo furto ocorrido em depósito. Tais pressupostos, aliás, estão 

esculpidos na Constituição Federal, em seu artigo 37, §6º, que diz 

expressamente: § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
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Trata-se de responsabilidade na qualidade de depositária “ex lege” do bem 

apreendido. Na lição de Youssef Said Cahali, que bem indica os princípios 

a serem observados nestes casos: “... independentemente da causa da 

apreensão dos bens ou objetos, desde que realizada, a autoridade 

administrativa torna-se depositária daqueles, responsável, assim, pela sua 

guarda e conservação, respondendo, em razão disso, o Estado pelos 

prejuízos decorrentes de seu desaparecimento ou pela sua danificação. 

De resto, essa responsabilidade pela guarda e conservação da coisa se 

apresenta sempre que a entidade estatal se faz depositária, ainda que em 

razão de depósito consentido. Em condições tais, exsurge a 

responsabilidade objetiva do Estado em caso de extravio de mercadorias 

sob custódia dos armazéns gerais alfandegários: “Comprovado que a 

mercadoria foi extraviada quando estava sob custódia do agente público 

federal, a União responde, objetivamente, pelo dano decorrente do 

extravio” (“Responsabilidade Civil do Estado”, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª 

edição, pág. 313/314). Frise-se, por oportuno, que a parte Autora 

comprovou o que lhe cabia: que houve a apreensão da motocicleta, bem 

como o seu extravio. No caso, evidente a falha no dever de guarda do 

veículo (motocicleta), assumindo a Requerida a obrigação de conservação 

após a apreensão levada a cabo pela autoridade policial. O Detran tinha o 

dever de fiscalizar adequadamente os pátios utilizados como depósitos 

dos veículos apreendidos pelos agentes públicos. No entanto, assim não 

agiu, tanto que extraviou o bem e até hoje, a motocicleta não foi 

recuperada. Com efeito, ao assumir a qualidade de depositária de bem 

apreendido, a Requerida tem o dever de zelar pela sua guarda e 

conservação. Não tendo agido dessa maneira, deve arcar com os 

prejuízos suportados pelo autor. Resta, assim, incontroversa a 

responsabilidade da requerida DETRAN pelo evento danoso. Nesse 

sentido: 0005654-81.2009.8.26.0606 Apelação / Indenização por Dano 

Moral Relator(a): Paulo Barcellos Gatti Comarca: Suzano Órgão julgador: 4ª 

Câmara de Direito Público Data do julgamento: 19/05/2014 Data de registro: 

20/05/2014 Ementa: APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

FURTO DE MOTOCICLETA EM PÁTIO MUNICIPAL DANOS MATERIAIS E 

MORAIS Pretensão da autora visando ressarcimento por danos materiais e 

morais em razão da subtração de sua motocicleta em pátio municipal, 

ocorrido em virtude da negligência da Administração - Omissão do Poder 

Público - Faute de service - Acervo fático-probatório coligido aos autos 

que se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da 

responsabilidade de civil do Estado na modalidade negligência - 

Inexistência de excludentes do nexo de causalidade Danos materiais 

devidos Dano moral, contudo, inexistente - Em que pese o aborrecimento 

que a situação inegavelmente tenha causado à autora, o furto de um 

veículo nos dias atuais, infelizmente, é algo comum, inerente ao cotidiano 

da urbe, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova no sentido de 

que o fato tenha constituído inarredável violação à honra da vítima – 

Sentença de parcial procedência mantida Recursos não providos. 

0006006-39.2009.8.26.0606 Apelação / Indenização por Dano Moral 

Relator(a): Teresa Ramos Marques Comarca: Suzano Órgão julgador: 10ª 

Câmara de Direito Público Data do julgamento: 04/08/2014 Data de registro: 

05/08/2014 Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL Subjetiva Motocicleta 

Apreensão Pátio municipal Furto Dano material Indenização Possibilidade: - 

Há negligência da Administração quando subtraído veículo depositado em 

seu pátio, desguarnecido de vigias e com alambrado danificado. Sendo 

incontroverso o fato de que a motocicleta da parte Autora foi furtada 

enquanto estava depositada no pátio da parte Requerida, deve a 

Requerente ser ressarcida pelo preço do veículo na data do seu 

desaparecimento, em prestígio ao princípio do “restitutio in integrum”, pelo 

qual a indenização deve ser suficiente a restituir o estado anterior das 

coisas. Revela-se inadmissível que o particular sofra com a perda de um 

patrimônio que estava em poder do Estado, e nessas condições tenha 

sido furtado, ainda que o bem estivesse legalmente apreendido em razão 

da atuação estatal. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para: a) - 

CONDENAR a autarquia a indenizar aparte Autora pelos danos materiais 

causados, no valor correspondente ao da motocicleta de sua propriedade 

estabelecido em tabela FIPE, na data em que o bem foi apreendido e 

encaminhado ao pátio em novembro/2015, no valor de R$ 7.238,00 (sete 

mil, duzentos e trinta e oito reais), o qual deve ser acrescido de correção 

monetária 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, ambos a 

partir do evento danoso/prejuízo (novembro/2015) (Enunciados 43 e 54 da 

Súmula do STJ – Ato ilícito e Responsabilidade Extracontratual). b) - 

DETERMINAR que conste o furto ocorrido no interior do pátio e que deixe 

de figurar a parte Autora como proprietária do bem, a partir de novembro 

de 2015. Após o trânsito em julgado, a parte Requerida 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, 11 de setembro de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-21.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MELCHIOR FULBER CAUMO (ADVOGADO(A))

PAULO JANDIR BORBA DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SILVANO PAULO OLIVEIRA LOURENCO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000084-21.2017.8.11.0029 Visto. O processo em epígrafe 

encontra–se em fase de cumprimento de sentença, na qual a parte 

requerida apresentou aquiescência ao cumprimento de sentença 

apresentando as partes demandantes pedido de parcelamento conforme o 

previsto no artigo 916 do CPC. Inexistindo óbice à pretensão, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 487, III, 

"b", do Código de Processo Civil, homologo, por sentença, o acordo a que 

chegaram as partes. Isso porque, se há consenso entre as partes sobre a 

forma como devem praticados os atos na fase de cumprimento de 

sentença e isso significar a possibilidade de um desfecho mais rápido do 

processo, sem prejuízo para o credor, o juiz deve cooperar para que isso 

aconteça, em atenção ao art. 6º do CPC/2015 e ao inciso LXXVIII do art. 5º 

da CF, admitindo a incidência do art. 916 do CPC/2015 também na 

execução fundada em título judicial, deve ser tal pleito acatado pelo Juízo. 

Diante do parcelamento do débito, pelo prazo firmado entre os 

interessados, declaro suspensa a execução e o faço com fundamento no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. Aguarde-se o cumprimento da obrigação. 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. 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, 10 de setembro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação 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))

 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

"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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-23.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

LEONICE IVANI BRENTANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RISTER DE SOUSA LIMA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REQUERIDO)

RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA (REQUERIDO)

MARIA BEATRIZ CRESPO FERREIRA SOBRINHO (ADVOGADO(A))

MARCIO LOUZADA CARPENA (ADVOGADO(A))

SPLINTER-AR REFRIGERAÇÕES (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000058-23.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Prefacialmente, 

cumpre esclarecer que a parte ré RIQUENA NETO AR CONDICIONADO 

LTDA apresentou aos autos Embargos De Declaração, sendo que as 

reconsiderações pretendidas para revisão da decisão como apresentadas 

nestes embargos, podem ser sujeitas a reapreciação, mas apenas por via 

do recurso adequado. Dessa forma, conheço dos presentes embargos, 

mas o rejeito, por entender inexistentes na espécie, as hipóteses 
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legalmente admitidas para o manejo destes (obscuridade, ambigüidade, 

contradição ou omissão), ex vi do disposto no artigo 1.022 do Novo Código 

de Processo Civil, devendo permanecer o comando judicial atacado tal 

como está lançado. Verifica-se, ainda que consta a informação do total 

cumprimento da obrigação que foi objeto desses autos, razão pela qual 

não há alternativa a este Juízo senão a de julgar extinto por sentença o 

processo. Isso posto, uma vez satisfeita a obrigação pelo executado, julgo 

extinto o processo COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

924, II e 925 do Novo Código de Processo Civil. 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. P.R.I. 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 setembro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000010-64.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO (ADVOGADO(A))

LUIZ ALDANI NARDAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000010-64.2017.8.11.0029 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$ 1.230,05 (um mil, 

duzentos e trinta reais e cinco 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, 06 de 

setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000042-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO (ADVOGADO(A))

LUIZ ALDANI NARDAO (ADVOGADO(A))

ELIZARDO LUIZ SCHWAAB (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000042-35.2018.8.11.0029 I – Relatório Dispensado o relatório 

na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. II – Fundamento e Decido Da 

Revelia Apenas registro que, a parte Requerida, citada e intimada para 

comparecer à sessão de conciliação, manteve-se inerte, não tendo 

ofertado contestação, de modo que é revel. O pedido se acha 

devidamente instruído. Estando a revelia plenamente caracterizada; deve 

ser aplicada a regra do art. 344 do Código de Processo Civil e artigo 20 da 

Lei 9.099/95, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. Os 

artigos referidos estabelecem que: 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. Art. 344. Se o réu não 

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

as alegações de fato formuladas pelo autor. A revelia eleva a versão 

factual trazida pela Requerente a foros de verdade formal ou processual, 

contudo, não leva à imediata procedência da ação, notadamente quando 

os fatos podem ser analisados pelo Magistrado, a luz do que fora 

produzido no interior dos autos aliados a sua convicção. E este não é o 

caso em que se possa convencer pela contrariedade da alegação inicial. 

Narra a parte Autora que em 28/03/2017, trafegava através de ciclomotor 

e em cruzamento foi atingido pelo caminhão conduzido pela parte Ré, que 

desrespeitou sinal de preferência da Requerente, sendo arremessado ao 

chão o que lhe causou com a queda algumas escoriações e luxações, 

mas sem fratura. Constam nos pedidos autorias indenização por danos 

materiais e compensação por danos imateriais. Trato de 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. Afere-se dos 

autos que a parte Autora seguia em sua preferência quando a Ré 

desrespeitou a placa PARE, atingindo-lhe pela lateral dando causa ao 

acidente. Nesse sentido, houve violação do art. 44 do Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997): 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. (grifo nosso). Também 

descumpriu o disposto no art. 34 , do CTB, dispõe:"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. Assim, inafastável a responsabilidade da Ré pelo acidente 

descrito nos autos, e por consequência, o dever de indenizar a parte 

Autora pelos danos materiais suportados, no patamar agora indicado, pois 

restou comprovada a conduta ilícita da parte Ré, o dano e o nexo de 

causalidade entre a conduta e o evento danoso. Verifica-se que foi 

colacionado vários orçamento nos autos, devendo prevalecer o de menor 

preço no montante de R$ 1.793,00 (um mil setecentos e noventa e três 

reais). Com relação à reparação por danos morais, a insurgência da 

demandante não prospera. A compensação por danos imateriais em 

acidentes de trânsito não é in re ipsa. 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). No caso dos 

autos não se desincumbiu a parte Autora quanto a comprovação dos 

fatos alegados capazes de conduzir a condenação da parte Ré pela 

ocorrência de danos morais, pois não trouxe aos autos nenhuma 

comprovação quanto aos danos físicos sofridos e ou impossibilidade de 

cumprir sua jornada de trabalho como alegado. Logo, não trouxe aos 

autos fatos constitutivos de direito, sendo improcedente este pedido. II 

–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: - 

condenar a parte Ré a RESSARCIR/PAGAR à parte Autora, a título de dano 

material, o valor de R$ 1.793,00 (um mil setecentos e noventa e três reais), 

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 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 
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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, 06 de setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000714-58.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIELSON JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

certidão do Oficial de Justiça (Id 15105858), bem como para providenciar o 

depósito da diligência complementar do oficial de justiça, no valor de R$ 

435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), devendo o depósito da 

diligência ser realizado por meio de Guia de Diligência, obtida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - 

emissão de guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o 

respectivo comprovante. Chapada dos Guimarães/MT, 12 de setembro de 

2018

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000851-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CRIVELLARO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante. Chapada dos 

Guimarães/MT, 12 de setembro de 2018

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35540 Nr: 2925-02.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

274/2018-CGJ, bem como a determinação judicial de intimar as fazendas 

públicas para manifestação sobre a prescrição intercorrente em 

processos arquivados provisoriamente há mais de 05 (cinco) anos, 

impulsiono o presente feito, a fim de proceder ao desarquivamento, bem 

como para intimar a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40355 Nr: 3270-94.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruth Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

274/2018-CGJ, bem como a determinação judicial de intimar as fazendas 

públicas para manifestação sobre a prescrição intercorrente em 

processos arquivados provisoriamente há mais de 05 (cinco) anos, 

impulsiono o presente feito, a fim de proceder ao desarquivamento, bem 

como para intimar a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18470 Nr: 1124-22.2007.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Cicero da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198, JOSE DE DEUS LIMA - OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

274/2018-CGJ, bem como a determinação judicial de intimar as fazendas 

públicas para manifestação sobre a prescrição intercorrente em 

processos arquivados provisoriamente há mais de 05 (cinco) anos, 

impulsiono o presente feito, a fim de proceder ao desarquivamento, bem 

como para intimar a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40724 Nr: 3280-41.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Maria Bottosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

274/2018-CGJ, bem como a determinação judicial de intimar as fazendas 

públicas para manifestação sobre a prescrição intercorrente em 

processos arquivados provisoriamente há mais de 05 (cinco) anos, 

impulsiono o presente feito, a fim de proceder ao desarquivamento, bem 

como para intimar a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40655 Nr: 3086-41.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, juntar aos autos 

cálculo do débito atualizado, vez que o valor executado nos autos está 

abaixo de 15 UPFs, o que ensejará o arquivamento provisório, nos termos 

do Provimento 13/2013.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 33755 Nr: 2550-35.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jani José da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33755 Nr: 2550-35.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jani José da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85387 Nr: 3510-10.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA BERNADETE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Barbosa de Oliveira de Morais, 

LUCELIA BERNARDINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LIMA - 

OAB:OAB/SP 186.247, LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI - 

OAB:278797, THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:OAB/SP 

225.901

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da decisão homologatória, em síntese a seguir transcrita: "Pelo 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado às fls. 75-76 

entre as partes, no que tange a esta ação, que fica fazendo parte 

integrante do presente. JULGO, portanto, extinto o processo, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, ‘a’, do Código de Processo 

Civil. Honorários advocatícios, conforme o avençado na cláusula 1.2. 

Custas pelas requeridas, que deram azo a propositura da demanda. Serve 

a presente como ofício para as comunicações de praxe. As partes 

renunciaram ao prazo recursal, assim, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40287 Nr: 3155-73.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eliza Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

274/2018-CGJ, bem como a determinação judicial de intimar as fazendas 

públicas para manifestação sobre a prescrição intercorrente em 

processos arquivados provisoriamente há mais de 05 (cinco) anos, 

impulsiono o presente feito, a fim de proceder ao desarquivamento, bem 

como para intimar a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33297 Nr: 2959-11.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson de Jesus Pompeu Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

274/2018-CGJ, bem como a determinação judicial de intimar as fazendas 

públicas para manifestação sobre a prescrição intercorrente em 

processos arquivados provisoriamente há mais de 05 (cinco) anos, 

impulsiono o presente feito, a fim de proceder ao desarquivamento, bem 

como para intimar a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40855 Nr: 2668-06.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acurcio de Cerqueira Caldas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, juntar aos autos 

cálculo do débito atualizado, vez que o valor executado nos autos está 

abaixo de 15 UPFs, o que ensejará o arquivamento provisório, nos termos 

do Provimento 13/2013.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32526 Nr: 1911-80.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Dias Florentino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para que esclareça se permanece o interesse na suspensão do 

feito, requerido à fl 106, ou se requer a citação do executado, vez que 

efetuou o depósito de diligência do Oficial de Justiça (fl. 109), caso em que 

deverá informar o endereço atualizado da executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79081 Nr: 775-04.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Glória Martins Albernaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101002 Nr: 11-47.2018.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Marinho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, Cristovao Pedriel da 

Paixao, André Luiz Rodi Paes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:12130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiane Oliveira Corbelino - 

OAB:OAB/MT 13.035, José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, José Ricardo Costa Marques Corbelino - 

OAB:5.486 - MT., ROBERTA NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A, VICTOR 

OLIVEIRA DE LIMA - OAB:17649/O, VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - 

OAB:21286/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68429 Nr: 3507-26.2014.811.0024

 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: ETR Assessoria Empresarial e Participações LTDA., 

Elmo Teodoro Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Jutay Vargas, Oneide Schneiker Vargas, 

José Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT, José Antonio Farias - OAB:7487A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 9149 Nr: 1630-37.2003.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLF, LJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MICAELE LILIAN FERNANDES, Filiação: 

Luciete Joana Fernandes e Carlito Lucena Cavalcante, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido LUCIEDE JOANA FERNANDES, 

Cpf: 92882292168, Rg: 1326998-4, data de nascimento: 24/06/1974, 

brasileiro(a), natural de Água Fria-MT, solteiro(a), doméstica. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, inciso III, § 1°, do 

CPC, pois esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, 

devendo para tanto manifestar-se nos autos .

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte autora, 

conforme determina o artigo 485, inciso III, §1º, do CPC, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifeste interesse no feito.Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 06 de setembro de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 4038 Nr: 4-71.1989.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kang´s Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado avaliação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online, e após o pagamento, juntar nos autos a guia devidamente 

quitada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93402 Nr: 2627-29.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enéias Carvalho Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIA CARVALHO CORRÊA, JORGE 

CARVALHO CORRÊA, RONALD CARVALHO CORRÊA, ELIAS CARVALHO 

CORRÊA, NADIA CARVALHO CORRÊA, DULCINEIA CARVALHO CORRÊA, 

MARIA DE LURDES CARVALHO CORRÊA, ELEIA CARVALHO CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe 

total de R$ 2.284,48 (Dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta 

e oito centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença de ref. 

15. OBS: Este valor deverá ser de forma separada sendo R$ 1.142,24 

(Hum mil cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) para 

recolhimento de guia de custas e R$ 1.142,24 (Hum mil cento e quarenta e 

dois reais e vinte e quatro centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. 

Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. 

Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 

(custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e respectivos CPF do pagante. Clicar no item 

custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento 

,deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35651 Nr: 1470-65.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO ANTONIO DAS NEVES, Cpf: 

30432952187, Rg: 301.292, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 287 de 656



sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/08/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOÃO 

ANTONIO DAS NEVES, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. FATO: DEIXOU DE 

VACINAR REBANHO BOVINO CONTRA FEBRE AFTOS EM TEMPO HÁBIL, 

ONDE CONSTATOU A INFRAÇÃO 62224 BASEADA NO ART 27 DA LEI 

7138/99., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

5154/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/07/2010

 - Valor Total: R$ 11.794,96 - Valor Atualizado: R$ 10.722,69 - Valor 

Honorários: R$ 1.072,27

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I. Ante o petitório de fl. 50, proceda-se a 

citação por edital.Decorrido o prazo para apresentação de embargos, com 

fulcro no art. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual deverá ser 

intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.II. 

Decorridos os prazos, tragam os autos conclusos.III. Expeça-se o 

necessário.IV. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 06 de setembro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94706 Nr: 3261-25.2017.811.0024

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe 

total de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e tres 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença de ref. 24. 

OBS: Este valor deverá ser de forma separada sendo R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento de 

guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três 

centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. Fica devidamente ciente de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias 

On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e respectivos CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento ,deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67480 Nr: 2877-67.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA Representações Comerciais LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RPA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA, CNPJ: 11418737000145. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 

924, III, do Código de Processo Civil, extinguindo-se com julgamento de 

mérito.Proceda-se a eventual devolução de carta precatória, se existente, 

bem como a baixa de penhora, que, porventura, ainda remanescer nos 

autos.Havendo necessidade de desentranhamento de documentos, defiro 

já sua extração dos autos, com a respectiva substituição pelas cópias 

correlatas, certificando-se para tanto o necessário.Transitada em julgado 

a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 06 de setembro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37100 Nr: 2192-02.2010.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVONETE ALVES DA SILVA, Cpf: 

83796495168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 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 ré tornou-se inadimplente com sua obrigações, 

tendo sido constituído em mora, através de Notificação 

extrajudicial/protesto, nos termos do parágrafo 2° do art. 2° do Decreto-Lei 

911/69. 5. Como consequência de tal mora impõe-se a realização da 

garantia, nos termos avençados no contrato (Alienação Fiduciária), em 

consonância com o disposto no artigo 1363, II e artigo 1364, ambos do 

Código Civil c/c parágrafo 2° do artigo 3° do mencionado Decreto-Lei 

911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931 de 03/08/04, sendo o 

débito em aberto atualizado nesta data o montante de R$ 25.272,30 (vinte 

e cinco mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos), 

correspondendo ao saldo em aberto total (vencido e vicendo, acrescido 

dos encargos moratórios e contratuais sobre o vencido) [...]

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69 - que foi 

alterado pela Lei nº 10.931/2004 - 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 o 

requerente cumprido este requisito.Com efeito, os documentos atrelados à 

inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.Por 

outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.Isto posto, DEFIRO, 
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liminarmente, a medida pleiteada.Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação.Cumprida a medida, cite-se o requerido para que, no prazo de 

05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus.Após o decurso do prazo de 05 

(cinco) dias do cumprimento da liminar e citação do requerido, não 

ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito competente, a 

fim de que se proceda a novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de ônus da 

propriedade fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

com a nova redação da Lei nº 10.931/2004.Cite o devedor, ainda, para 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-o de 

que com seu silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Cientifique-o que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha pagado a 

dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e deseje restituição, 

tudo nos ditames do §4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova 

redação da Lei nº 10.931/2004.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 06 de setembro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35065 Nr: 949-23.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Marcandelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo de Araújo Junior - 

OAB:SP-267547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:13148

 Vistos, etc. Da análise dos autos, vê-se que à fl. 178, foi determinada a 

expedição de ofício ao Centro de Especialidades Médicas de Chapada 

para realização da prova pericial postulada pelo autor (fls. 175/176), 

contudo o referido ofício não foi respondido a contento (fl. 242 e 274). 

Dessa maneira, diante da delonga do tempo para realização da referida 

perícia e considerando que houve a inversão do ônus da prova, revejo a 

decisão anterior, o que faço para nomear como perito médico o Dr. João 

Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. 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.(...). Ante a inversão do ônus da prova, deferida à fl. 

268, o pagamento dos honorários periciais caberá à empresa requerida. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37807 Nr: 199-84.2011.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junivaldo Boaventura Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla da Silva Miranda - 

OAB:20.559

 Vistos, etc.

 I. Diante da informação de que a parte requerida não tem interesse em 

reaver os bens apreendidos, bem como em razão da notícia que não 

remanescem dívidas quanto ao objeto da pretensão, por razões de 

economia processual e diante da possibilidade de ser entabulado acordo 

entre as partes, encaminhe-se o feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para tentativa de composição amigável entre as 

partes.

As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento, 

injustificado, à audiência a ser assinalada, configura ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC/2015).

 II. Havendo acordo, tragam os autos conclusos.

III. Não havendo acordo, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de nova intimação, as partes deverão manifestar se desejam produzir 

outras provas, além das carreadas nos autos, especificando e 

justificando a necessidade em caso positivo.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36351 Nr: 2050-95.2010.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro da Costa Arruda, Alice Conceição Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Frata dos Santos - 

OAB:13675, Jose Simão Ferreira Martins - OAB:7520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Primeiramente, analisando detidamente os autos, observa-se que na 

procuração dos herdeiros (fl. 11), não há subscrição do herdeiro 

ALERSON COSTA DE ARRUDA, o que teria se dado possivelmente em 

razão de estar ele preso na data do ajuizamento da ação (informação 

apresentada na exordial – fl. 8).

Assim, intime-se a advogada dos referidos herdeiros, para que sane tal 

irregularidade, no prazo de 5 (cinco) dias, colhendo-se sua assinatura 

naquela procuração ou apresente nova procuração com poderes 

especiais para transigir.

Nada manifestando nesse sentido, intime-se a inventariante para que 

apresente os dados necessários à citação do referido herdeiro. 

Providenciando-se os dados, independentemente de outra providência, 

cite-se o herdeiro, uma vez que tal fato obsta a homologação do acordo 

entabulado entre as partes (fls. 71/76), já que não há manifestação de sua 

anuência quanto ao acordo.

Sem prejuízo do exposto, cumpridas as determinações acima, deverá a 

inventariante, ALICE CONCEIÇÃO SOARES, no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias, discriminar objetivamente e individualmente os valores dos 

bens a serem inventariados, de modo a verificar a possibilidade de 

aplicação das regras dispostas nos arts. 659, 662 e 664 do Código de 

Processo Civil.

Deverá também na oportunidade especificar os pretensos valores 

referentes aos bens de titularidade do ‘de cujus’, uma vez ser de sua 

incumbência e não deste juízo, diligenciar para colher as informações 

sobre os bens da herança (art. 620, IV, ‘d’ e ‘h’, do Código de Processo 

Civil).

Certifique-se eventual silêncio.

Cumpridas todas as determinações acima, venham os autos conclusos 

para homologação do plano de partilha apresentado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33701 Nr: 2684-28.2009.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Santana dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Silvana de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Luiz Taques Oliveira - 

OAB:13152/MT, Hildca Costa Godoy - OAB:OAB/MT 13.877, Marina 

Costa Godoy - OAB:21855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que, dos 20 (vinte) 
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herdeiros apresentados na inicial e nas primeiras declarações, restam 

dois herdeiros a serem citados, sendo: MAURINO CARLOS DE SANTANA 

e ONIVALDO DE SANTANA.

 Dessa forma, intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente os dados necessários para a citação, providenciando-se, 

posteriormente, a citação dos referidos herdeiros, na forma do art. 626 do 

CPC/2015, fazendo-se acompanhar os mandados de cópias da inicial, em 

atenção do disposto no § 3° do referido dispositivo.

 Ademais, sem prejuízo do exposto, considerando que se trata de 

inventário em que grande parte dos herdeiros, em primeira análise, são 

maiores e capazes e, pretensamente, representados pelo mesmo 

advogado, deverá a inventariante, na oportunidade acima fixada, 

apresentar plano de partilha amigável, que será prontamente homologada 

nos termos do art. 659 c/c art. 662, ambos, do CPC/2015.

 Atendida as disposições contidas no parágrafo anterior, tragam os autos 

conclusos para, em sendo o caso, homologação da partilha.

Cumpridas as citações e nada requerendo os herdeiros, encaminhem-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento, 

injustificado, à audiência a ser assinalada, configura ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39233 Nr: 1729-26.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Gomes de Melo Costa, Januario 

Teixeira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Goulart Sauer, Nilza Grancio Sauer, 

Projecon - Projetos Incorporações e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Gomes de 

Melo Costa - OAB:6938/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Diante do trânsito em julgado da sentença (fl. 102), expeçam-se os 

documentos necessários, como determinado na sentença.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34745 Nr: 689-43.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial do 

Est. de Mato Grosso-SITOMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 64, §1° do CPC c/c art. 2° da 

Lei n° 12.153/09 declaro a incompetência absoluta deste Juízo e a declino, 

ex officio, para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Chapada dos Guimarães. Intime-se.Preclusa a decisão, redistribua-se a 

ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP com as baixas e anotações 

necessárias na distribuição do sistema Apolo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85387 Nr: 3510-10.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA BERNADETE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Barbosa de Oliveira de Morais, 

LUCELIA BERNARDINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LIMA - 

OAB:OAB/SP 186.247, LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI - 

OAB:278797, THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:OAB/SP 

225.901

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de adjudicação compulsória formulada por BENEDITA 

BERNADETE PINHEIRO em desfavor de REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA e 

LUCÉLIA BERNADINO DE OLIVEIRA.

Às fls. 75-76, juntaram acordo e pugnaram pela sua homologação e 

extinção, nos termos do art. 487, III, do CPC, bem como renunciam do 

prazo recursal.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e DECIDO.

Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado às fls. 

75-76 entre as partes, no que tange a esta ação, que fica fazendo parte 

integrante do presente.

JULGO, portanto, extinto o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil.

 Honorários advocatícios, conforme o avençado na cláusula 1.2. Custas 

pelas requeridas, que deram azo a propositura da demanda.

Serve a presente como ofício para as comunicações de praxe.

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações.

Publique-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73360 Nr: 1625-92.2015.811.0024

 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: Francisco Dutra do Nascimento, EUDÁLIA CAMARGO 

DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO MARINHO DE ARAÚJO, ESMAEL 

ANGELO DE OLIVEIRA, MARIZÉLIA DE QUEIRÓS OLIVEIRA, SR. TABELIÃO 

TITULAR DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO 

GRANDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT, SR. TABELIÃO 

TITULAR DO PRIMEIRO TABELIONATO E REGISTRADORA PAIXÃO DA 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lafayette Garcia Novaes 

Sobrinho - OAB:6842, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4282, 

Simone Aparecida de Oliveira - OAB:OAB-MT 12834

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe 

total de R$ 7.034,87 (Sete mil trinta e quatro reais e oitenta e sete 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença de ref. 55. 

OBS: Este valor deverá ser de forma separada sendo R$ 3.523,25 (Três 

mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) para 

recolhimento de guia de custas e R$ 3.511,62 (três mil quinhentos e onze 

reais e sessenta e dois centavoss) para fins de guia de taxa Judiciária. 

Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. 

Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 

(custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e respectivos CPF do pagante. Clicar no item 

custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento 

,deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, 
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aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102296 Nr: 638-51.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noé Pinto da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Noé Pinto da Paixão, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 19.7.2017 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo extinto 

com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), 

aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando a natureza alimentar do 

benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), independentemente do 

trânsito em julgado desta sentença, intime-se a autarquia demandada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação do benefício em 

favor da parte autora. Para tanto, deverá ser expedida intimação 

específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida Getúlio Vargas, n° 553, 

esquina Batista das Neves, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), 

devendo a secretaria deste juízo proceder conforme disposto no item 

2.6.5 da CNGC.Para fins do art. 1288 da CNGC Judicial, segue tópico 

síntese da sentença:I- Nome do beneficiário: Noé Pinto da PaixãoII- 

Benefício concedido: aposentadoria por idade a segurado especial 

(trabalhador rural)III- Renda mensal do benefício: um salário mínimoIV- Data 

de início do benefício (DIB): a partir do requerimento administrativo em 

19.7.2017 (anexo à inicial).Publicada em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102537 Nr: 772-78.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, do CPC e 

art. 2º, § 2°, do Decreto Lei n° 911/69 INDEFIRO a petição inicial e, por 

consequência, julgo extinto sem resolução do mérito, o presente 

processo, o que faço com fundamento no art. 485, I, do CPC.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes, ficando sua exigibilidade suspensa em razão da justiça 

gratuita, que defiro neste momento.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 19231 Nr: 1903-74.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, Efraim Rodrigues Gonçalves - OAB:4156, 

Raquel Cristina Rockenbach Bleich - OAB:7655/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista ter restado infrutífera a busca de valores em contas 

bancárias da parte executada, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens do devedor que sejam passíveis 

de penhora, sob pena de incidência da regra do art. 921, §1º, do CPC.

II. Havendo requerimento, tragam os autos conclusos.

III. Decorrido o prazo sem que haja manifestação, o que deverá ser 

certificado, proceda-se ao arquivamento provisório do presente feito, pelo 

prazo de 1 (um) ano (art. 921, IV, CPC).

IV. Findo o período consignado no parágrafo anterior, ter-se-á início o 

cômputo do prazo de prescrição intercorrente.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100166 Nr: 5903-68.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Martins Barbosa Albernaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101214 Nr: 114-54.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaderson Mendes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 Vistos, etc.

I. RECEBO a apelação interposta pela defesa.

II. Considerando que o recurso foi apresentado já com as razões, 

intime-se a parte apelada para contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias.

III. Apresentadas as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo para 

esta finalidade, remetam-se o autos ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para exame do recurso, com as homenagens de estilo.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32892 Nr: 2218-34.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo da Silva Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. A fim de viabilizar a citação pessoal, intime-se a parte exequente, para 

que, no prazo de quinze (15) dias, apresente aos autos o número do CPF 
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da parte executada, objetivando possibilitar a busca de endereço via 

Bacen Jud.

 II. Com a manifestação, tragam os autos conclusos.

III. Decorrido o prazo sem resposta, o que deverá ser certificado, desde já 

determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, anotando-se o 

necessário no sistema Apolo, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF.

IV. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63954 Nr: 3752-71.2013.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matilde Dias da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

Às fls. 83/85 a senhora Matilde Dias da Silva Oliveira veiculou pedido de 

cumprimento de sentença, visando o pagamento do valor dos honorários 

sucumbenciais fixados em favor do advogado.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que o subscritor do pedido de 

cumprimento de sentença não observou a regra insculpida no art. 18 do 

Código de Processo Civil o qual estabelece que “ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico”.

Com efeito, se, na petição de fls. 83/85, consta como exequente Matilde 

Dias da Silva Oliveira, é evidente a inadequação técnica do pedido de 

expedição de RPV em relação aos honorários sucumbenciais que, por 

óbvio, deverão ser executado pelo advogado, em nome próprio.

Conclusão.

I. Diante do exposto, deverá o causídico, emendar a inicial, fazendo 

constar o seu nome como exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido, já que não pode, em nome alheio, 

vindicar judicialmente direito próprio.

 II. Expeça-se o necessário.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63953 Nr: 3750-04.2013.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Pedroso Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

Às fls. 121/123 a senhora Fátima Pedroso Correa veiculou pedido de 

cumprimento de sentença, visando o pagamento do valor dos honorários 

sucumbenciais fixados em favor do advogado.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que o subscritor do pedido de 

cumprimento de sentença não observou a regra insculpida no art. 18 do 

Código de Processo Civil o qual estabelece que “ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico”.

Com efeito, se, na petição de fls. 121/123, consta como exequente Fátima 

Pedroso Correa, é evidente a inadequação técnica do pedido de 

expedição de RPV em relação aos honorários sucumbenciais que, por 

óbvio, deverão ser executado pelo advogado, em nome próprio.

Conclusão.

I. Diante do exposto, deverá o causídico, emendar a inicial, fazendo 

constar o seu nome como exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido, já que não pode, em nome alheio, 

vindicar judicialmente direito próprio.

 II. Expeça-se o necessário.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38195 Nr: 619-89.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT

 Vistos, etc.

 I. Analisando o pedido de levantamento de valores, veiculado à fl. 134, 

constata-se que a causídica não possui poderes para tal.

II. Assim, intime-se o advogado da requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga aos autos, procuração com poderes para receber e 

dar quitação ou substabelecimento, oportunidade que também poderá ser 

apresentada, a conta bancária de titularidade da parte autora para o 

respectivo levantamento.

 III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63392 Nr: 3235-66.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Garcia Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória tão somente em 

relação ao valor de R$ 31.122,31 (trinta e um mil cento e vinte e dois reais 

e trinta e um centavos).II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução relativa ao valor de R$ 31.122,31 (trinta e um mil cento e vinte e 

dois reais e trinta e um centavos). Podendo, para tanto, arguir qualquer 

das questões elencadas nos incisos do art. 535, do CPC.III. Advirta-se a 

parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):a) caso alegue 

excesso de execução, deverá indicar e declarar de imediato o valor que 

entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição;b) não 

impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será expedida, por 

intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem do juiz, 

precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal e na legislação e 

normatização pertinentes.IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser 

certificado, expeça-se a pertinente requisição para pagamento, conforme 

item III.b, independentemente de nova determinação.V. No tocante ao 

pedido de cumprimento de sentença com relação aos honorários, deverá o 

causídico, EMENDAR a inicial, fazendo constar o seu nome como 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido, já que não pode, em nome alheio, vindicar judicialmente direito 

próprio. VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 47883 Nr: 1468-27.2012.811.0024

 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: JJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCES, MdAeB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lanna Bittencourt 

- OAB:RJ/153.112
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 Vistos, etc.

 I. Analisando o pedido de levantamento de valores, veiculado à fl. 134, 

constata-se que a causídica não possui poderes para tal.

II. Assim, intime-se o advogado da requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga aos autos, procuração com poderes para receber e 

dar quitação ou substabelecimento, oportunidade que também poderá ser 

apresentada, a conta bancária de titularidade da parte autora para o 

respectivo levantamento.

 III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 47883 Nr: 1468-27.2012.811.0024

 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: Jonir José de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A., Movimento dos 

Assentados em Barragens - MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lanna Bittencourt 

- OAB:RJ/153.112

 Vistos, etc.

I. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca do consignado pelo cartório do 2º Serviço Notarial e Registral 

desta Comarca.

II. Em caso de manifestação, na hipótese de ser uma das entidades 

mencionadas, desde já determino nova expedição de ofício ao cartório, 

independentemente de nova determinação, a fim de que procedam as 

informações requisitadas.

III. Decorrido o prazo, sem manifestação, tragam os autos conclusos. O 

silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38724 Nr: 1180-16.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélia Antonia Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória tão somente em 

relação ao valor de R$ 24.128,36 (vinte e quatro mil cento e vinte e oito 

reais e trinta e seis centavos).II. Intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução relativa ao valor de R$ 24.128,36 (vinte e quatro mil cento e 

vinte e oito reais e trinta e seis centavos). Podendo, para tanto, arguir 

qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do CPC.III. 

Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):a) caso 

alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de imediato o 

valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição;b) 

não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será expedida, 

por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem do juiz, 

precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal e na legislação e 

normatização pertinentes.IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser 

certificado, expeça-se a pertinente requisição para pagamento, conforme 

item III.b, independentemente de nova determinação.V. No tocante ao 

pedido de cumprimento de sentença com relação aos honorários, deverá o 

causídico, EMENDAR a inicial, fazendo constar o seu nome como 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido, já que não pode, em nome alheio, vindicar judicialmente direito 

próprio. VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101955 Nr: 453-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTJ Consultoria Treinamento e Desenvolvimento, Telma 

Pinheiro Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloiza de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIA MARIA NEVES CANDIDA 

PAIXAO - OAB:18854/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a contestação juntada aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 59173 Nr: 952-70.2013.811.0024

 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 CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sagrado Tupã Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana da Cunha Pereira - 

OAB:16214

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes, pela imprensa, 

para comparecerem à perícia técnica designada para o dia 25 de setembro 

de 2018, às 13horas, iniciando no edifício do fórum, desta Comarca, 

conforme designado pelo perito judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97924 Nr: 4874-80.2017.811.0024

 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: ELISA BENEDITA BARBOSA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANDES DA SILVA MAGALHÃES 

- OAB:20386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora (devedora) via 

DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa 

referente à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente 

atualizada, no valor total de R$ 1.480,44 (Um mil e quatrocentos e oitenta 

reais e quarenta e quatro centavos) calculadas à f. (referência) 21, 

conforme sentença fl. (referência) 13. Fica devidamente ciente de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - 

Primeira Instância", clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-33.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITA MARIA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 1455389, para 

querendo, impugnar no prazo de 5 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 12 

de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-29.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 14955369, para, 

querendo, impugnar no prazo de 5 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 12 

de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-84.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANIL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do ato ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 12 de 

setembro de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 17967 Nr: 713-97.2002.811.0009

 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: NEUSA VITORINO TONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIR TONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59130 Nr: 749-90.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA GAZOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Ante o exposto, com base no expressivo patrimônio que detém a parte 

autora, que detém absoluta possibilidade de arcar com as custas e 

despesas processuais para a causa com valor atribuído de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), REVOGO a gratuidade da justiça concedida 

à fl. 14, e, verificada a má-fé na declaração de hipossuficiência, diante da 

gravidade da conduta, pois que suprimiu o recolhimento tributário das 

custas e despesas processuais quando evidentemente possuía 

condições para tanto, CONDENO-A À MULTA QUE FIXO NO DÉCUPLO 

DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, nos termos do art. 100, 

parágrafo único, do NCPC.Com o trânsito em julgado da decisão:a) A parte 

autora deverá recolher todas as despesas de cujo adiantamento foi 

dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de aplicação das sanções 

previstas em lei, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, 

tudo na forma do art. 102, “caput” e parágrafo único, do NCPC;b) Em 

interpretação conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de 

Processo Penal, vedada a requisição de instauração de inquérito policial 

de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência ao sistema 

acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, 

LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia 

integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado 

Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências 

julgadas pertinentes em relação aos possíveis delitos praticados;c) 

Oficie-se à Secretaria da Receita Federal remetendo-lhe cópia desta 

decisão, das declarações do imposto de renda e do extrato RENAJUD 

pesquisados em nome da parte autora para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes em relação à possível omissão de 

informações patrimoniais suso declinadas.Intime-se a parte autora 

PESSOALMENTE diante das graves consequências passíveis de 

incidência após o trânsito em julgado desta decisão, bem como seu 

advogado constituído por meio do DJE.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 20515 Nr: 1898-73.2002.811.0009

 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: JOSOEL FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:MT- 8750, 

WALDIR CHECHET JÚNIOR - OAB:

 Autos nº 1898-73.2002.811.0009

Código Apolo nº 20515

Vistos, etc.

Não obstante a certidão de fl. 274, ante o trânsito em julgado da sentença, 

devidamente certificado à fl. 265, proceda-se a Secretaria de Vara na 

forma do art. 611 e seguintes da CNGC/2015-2016 (“Art. 611. A Vara 

certificará o trânsito em julgado do feito físico e inexistindo o pedido de 

cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, lançará o 

andamento de “627 - Arquivamento com Remessa à Central de 

Arrecadação”).

Às providências.

Colíder/MT, 06 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3408 Nr: 4-09.1995.811.0009

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETÍFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Autos n. 3225-87.2001.811.0009

Código Apolo n. 15598

Vistos, etc.

1 – Compulsando os autos, verifica-se pendência no que tange a 

expedição de requisição de pagamento

2 - É válido salientar a desnecessidade de atualização do cálculo, neste 

momento processual. A atualização dos cálculos se mostra absolutamente 

dispensável, pois, quando da requisição de pagamento/expedição do 

precatório, bastará ao juízo requisitante informar ao Tribunal o montante a 

ser requisitado e a data da última atualização dos cálculos. Assim, quando 

do pagamento do RPV ou do precatório, o Tribunal efetuará a atualização 

dos valores devidos desde a última atualização até a data da 

transferência dos valores, o que afasta eventuais prejuízos ao exequente 

decorrentes da desvalorização monetária.

3 – PROCEDA-SE a Secretaria de Vara com o necessário para a 

expedição da respectiva requisição de pagamento, encaminhando-se ao 

Tribunal de Justiça, em cumprimento a decisão de fls. 155-160, que foi 

transladada dos Autos nº 980-72.2005.811.0009, código 37613.

Às providências, com URGÊNCIA.

Colíder, 06 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84092 Nr: 1480-52.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONEIA MARTINS DE ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DALPONTE - 

OAB:11.977-A

 Autos nº: 1480-52.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 84092.

Vistos, etc.

I – Intimem-se as partes requeridas do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal.

 II – Após o retorno dos autos, nada sendo pugnado, caso não haja 

pendência nos autos, ao arquivo com as cautelas e baixas de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 06 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 110401 Nr: 172-63.2012.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SCDR, WDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JR. - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com supedâneo no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015 c/c com o art.57 do 

Código de Processo Civil. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Sem custas, nos termos da lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Colíder/MT, 06 de 

setembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96052 Nr: 3329-88.2015.811.0009

 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: KBND, NVND, NATALINA NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JATOBA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3329-88.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 96052.

Vistos, etc.

I – Diante da manifestação de fls. 73-74, DETERMINO que seja realizada a 

atualização no sistema Apolo, no que tange a representação processual, 

bem como para alteração quanto ao tipo de ação (Cumprimento de 

Sentença).

 II – Após, ABRA-SE VISTA a Defensoria Pública para, no prazo legal, 

manifestar o que entender de direito acerca da certidão de fl. 71.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 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.: 101432 Nr: 3214-33.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARDUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1) (...)Por essa razão, notadamente pelo princípio da 

inafastabilidade do controle judicial, REJEITO a preliminar de prescrição 

arguida pela Requerida.3) Superada esta questão, verifico não haver 

outra questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser 

expurgada, razão pela qual, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.4) Segundo doutrinador Marcus 

Vinicius Rios Gonçalves , “uma vez que a lei não impõe a especificação de 

provas, exceto na hipótese do art. 348, o juiz poderá, salvo nesse caso, 

dispensá-la, determinando, ele mesmo, após leitura atenta dos autos, as 

provas necessárias para formar a sua convicção”.Desse modo, 

DETERMINO a produção de prova testemunhal (o que, inclusive, foi 

requerido na exordial e na contestação, respectivamente), ante sua 

imprescindibilidade no presente caso.5) A par disso, consoante o disposto 

no artigo 357, inciso IV do NCPC, FIXO como pontos controvertidos: a) se 

o autor detinha a qualidade de segurado quando iniciou sua incapacidade; 

b) se a atividade laboral que desenvolvia na época do acidente que o 

incapacitou era realizada na qualidade de autônomo ou empregado.6) 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 11 de outubro de 2018, às 

15h30min, 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 do advogado da parte interessada (devendo a Secretaria desta 

Vara providenciar as intimações 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).INTIME-SE. Às 

providências.Colíder, 27 de agosto de 2018.Giselda Regina Sobreira de 
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Oliveira AndradeJuíza de Direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109531 Nr: 79-42.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR GONÇALVES PLACIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 Autos nº. 79-42.2018.811.0009 – Código nº. 109531

Despacho

Vistos, etc.

1) Inobstante a manifestação da Defesa de fl. 284, verifica-se a nobre 

causídica equivocou quanto à apresentação da peça, eis que o despacho 

transcrito em sua petição refere-se à apresentação de contrarrazões e 

não razões recursais. Deste modo, INTIME-a novamente para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público às 

fls. 253/267.

2) E como fora apresentada duas razões recursais da defesa, 

DETERMINO o desentranhamento das razões de fls. 285/291 visto ser 

idêntica a de fls. 268/274, inclusive com certidão de tempestividade já 

acostada aos autos, fls. 275.

3) No mais, cumpra-se as determinações anteriores.

 Às providências.

Colíder/MT, 10 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110978 Nr: 1056-34.2018.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDTVDCDC, EADS, TDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Autos nº. 1056-34.2018.811.0009 - Código nº. 110978

Despacho

Vistos, etc.

Não havendo pendências DESAPENSEM-SE e ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 6 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112551 Nr: 2000-36.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALVES DA SILVA, TAUANI DA 

SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o 

fim de:I. CONDENAR o réu EDERSON ALVES DA SILVA à pena de 7 anos 

3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, por infração ao disposto 

no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006..II. CONCENAR a ré TAUANI DA 

SILVA CUNHA à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão e 209 dias-multa por 

infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.6. APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO a)Oficie-se ao Juízo do domicílio eleitoral dos 

sentenciados para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão dos 

direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da 

Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os órgãos de 

registro;c)Comunique-se o juízo da execução penal (somente se expedida 

guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia de recolhimento 

definitiva;d)Expeça-se Guia de Execução. Proceda-se a destruição das 

drogas, nos termos da Lei de tóxicos.e)Após, não havendo pendência, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Intimem-se os sentenciados e Ciência ao Ministério Público e 

à Defesa.Condeno os sentenciados ao pagamento das custas 

processuais.Às providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 6 de setembro de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109531 Nr: 79-42.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR GONÇALVES PLACIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 INTIMAÇÃO da defesa para apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso de 

apelação interposto pelo Ministério Público às fls. 253/267, bem como para 

retirar junto a esta Secretaria as razões recursais de fls. 285/291 visto 

ser idêntica a de fls. 268/274, inclusive com certidão de tempestividade já 

acostada aos autos, fls. 275, nos termos do despacho de fl. 292.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001568-97.2018.8.11.0009; REQUERENTE: EDISON PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG FINALIDADE: INTIMAR o (a) 

Advogado da parte autora constituído (a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 27 de Novembro de 2018 às 

15:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. COLÍDER, 12 de setembro de 2018.Atenciosamente, 

ANTONIA VANDERLEIA DA COSTA NUNIS-Gesto r (a) 

Judiciário(a)Substiuta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001742-43.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GENAILDE GRACIOLI (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001742-43.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou 

pedido de desistência da ação por falta de interesse processual. 

Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida 

não foi citada e, consequentemente, não apresentou contestação, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001541-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO (ADVOGADO(A))

SILMARA ELEODORO DE LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

SENTENÇA Processo: 1001433-22.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com 

isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso 

I, do NCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por SILMARA ELEODORO DE 

LARA em desfavor de CLARO S.A., ambas qualificadas nos autos. E os 

pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que a 

parte demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, 

nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, 

demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte acionada. 

Com efeito, restou incontroversa nos autos a contestada negativação 

junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito junto à ré. Alega a 

autora que, apesar de utilizar os serviços de telefonia da ré desde 2012, 

cancelou o fornecimento em janeiro de 2017, inexistindo débitos 

pendentes de pagamento. Entanto, junto à própria inicial foi anexado boleto 

de cobrança (id. 9641422 - pág. 1) da quantia de R$ 200,63 (duzentos 

reais e sessenta e três centavos), com vencimento em 31/01/2017, 

relativa ao contrato celebrado entre as partes (nº 868463041), não 

havendo prova do adimplemento da dívida. Além disso, consoante 

pontuado na decisão que indeferiu o pedido liminar de exclusão do 

apontamento (id. 9897836 - págs. 1/4): “(...) conforme noticiado pela 

própria requerente, ela teria pedido o cancelamento do plano em Janeiro 

de 2017, e a fatura negativada é de fevereiro de 2017. É de conhecimento 

comum que após o pedido de cancelamento de serviços, sejam eles 

prestados pela telefonia, energia ou água, é emitida uma última fatura com 

todo o consumo realizado até aquele momento. A parte autora não 

demonstrou que teria adimplido com esta derradeira parcela. (...)”. (sic) 

Observa-se da decisão retro que, apesar da autora sustentar a 

inexistência de débitos junto à ré, não comprovou haver adimplido o saldo 

remanescente relativo à utilização dos seus serviços entre a última fatura 

regularmente quitada e o pedido de cancelamento. Assim, malgrado o 

apontamento em questão represente uma dívida total de R$ 528,26 

(quinhentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos), com vencimento 

datado para 10/02/2017, restou incontroverso nos autos a relação jurídica 

originária da cobrança, qual seja, o contrato nº 868463041, bem como a 

existência de débito da autora junto à ré no valor de R$ 200,63 (duzentos 

reais e sessenta e três centavos). Com isso, não há que se falar em 

inexistência de débito e conduta ilícita da ré ensejadora do dever de 

indenizar por danos morais. Da mesma forma, apesar da autora requerer a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais 

correspondentes à 20 (vinte) salários mínimos, também não exibiu 

nenhuma prova do desembolso dessa quantia em virtude da relação 

contratual em questão. Doutra banda, conquanto a ré tenha formulado 

pedido contraposto requerendo a condenação da autora ao pagamento de 

R$ 657,73 (seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e três 

centavos), a título de débitos pendentes do contrato nº 868463041, 

também não comprovou suficientemente seu direito. Isso porque, embora 

tenha aduzido que a autora não solicitou o cancelamento dos seus 

serviços de telefonia, tendo a suspensão do fornecimento se dado em 

agosto de 2017 exclusivamente por inadimplência das obrigações 

contratuais, no próprio corpo da contestação inseriu cópia de tela do seu 

sistema informativo interno apontando diversamente que o “motivo” da 

suspensão dos serviços foi de fato por “cancelamento”. Não havendo, 

pois, prova efetiva de que a quantia de R$ 657,73 (seiscentos e cinquenta 

e sete reais e setenta e três centavos) decorra integralmente de 

obrigações anteriores ao inequívoco cancelamento requerido pela autora, 

a rejeição do pedido contraposto também é medida que se impõe. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, bem como o pedido contraposto da ré, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o 

reduzido número de servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente sentença como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 12 de 

setembro de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 64/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO a dedetização agendada para ser realizada no átrio do 

Fórum de Comodoro, no dia 20/09/2018, a partir das 19:00 horas;

CONSIDERANDO ainda que tal pode ser prejudicial à saúde dos servidores 

ou dos jurisdicionados, no dia seguinte ao ato;

RESOLVE:

 Art. 1º - SUSPENDER o expediente no foro judicial desta comarca, no dia 

21/09/2018.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 21/09/2018, para o primeiro dia útil subsequente.

Remeta-se cópia desta para o egrégio tribunal de justiça do estado de 

mato grosso, Corregedoria geral da justiça e ao representante da OAB/MT 

local e Ministério Público.

Publique-Se, Registre-Se, Intime-Se e Cumpra-Se.

Comodoro-MT, 11 de setembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL N.º 13/2018-CA

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Comodoro/MT, 

pelo presente edital torno público o Gabarito Definitivo da prova realizada 

no dia 02/09/2018, para Seleção de Estagiários de Nível Superior, 

conforme disposto nos Editais nº 014/2012/GSCP e 06/2018-CA.

 GABARITO QUESTÃO Nº RESPOSTA QUESTÃO Nº RESPOSTA

01 C 21 D 02 B 22 B 03 C 23 C 04 A 24 C 05 A 25 D 06 A 26 D 07 B 27 C 

08 C 28 A 09 A 29 B 10 A 30 D 11 B 31 A 12 D 32 B 13 D 33 C 14 B 34 D 

15 C 35 A 16 A 36 D 17 D 37 B 18 C 38 D 19 A 39 D 20 C 40 B

Comodoro-MT, 12 de setembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito e Diretor do Foro

EDITAL N.º 14/2018-CA

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Comodoro/MT, 

pelo presente edital torno público o Gabarito Definitivo da prova realizada 

no dia 02/09/2018, para Seleção de Estagiários de Nível Médio, conforme 

disposto nos Editais nº 014/2012/GSCP e 05/2018-CA.
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NÍVEL MÉDIO QUESTÃO Nº RESPOSTA QUESTÃO Nº RESPOSTA

01 C 21 D 02 Anulada 22 C 03 C 23 A 04 A 24 D 05 A 25 C 06 A 26 C 07 B 

27 C 08 C 28 C 09 A 29 B 10 A 30 B 11 B 31 A 12 D 32 B 13 D 33 C 14 B 

34 D 15 C 35 D 16 A 36 D 17 D 37 B 18 C 38 C 19 A 39 A 20 C 40 C

Comodoro-MT, 12 de setembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000586-69.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS (AUTOR(A))

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000586-69.2018.8.11.0046 Vistos etc. Trata-se de ação de 

concessão de aposentadoria por idade rural (ou híbrida) ajuizada por 

Maria Martins, em face do Instituto Nacional De Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Foi determinado às folhas 14 

a emenda à inicial, juntando início de prova material referente à parte 

autora. A parte autora acabou por juntar os mesmos documentos anexos 

à exordial, descumprindo, portanto o que foi determinado. Aliás a parte 

autora sequer explicar quais seriam os documentos juntados e por qual 

motivo tais documentos se prestariam ao início de prova material. Decido. 

Tendo em vista que o autor não cumpriu as diligências determinadas, 

aplico o artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Isto 

posto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. P. R. I. C. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE 

RESENDE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000772-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR JOSE ROTTA (REQUERENTE)

SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI MIGUEL SCHMIDT (REQUERIDO)

ISABEL RITA SIGNOR (REQUERIDO)

IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI (REQUERIDO)

EDER PEDRO GRAEFF (REQUERIDO)

EVANDRO ADELI GRAEFF (REQUERIDO)

SILVANO MANENTI (REQUERIDO)

AMIR AGOSTINHO SIGNOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000772-92.2018.8.11.0046 Vistos. Analisando as 

alegações da parte autora se percebe que o processo nesta comarca 

ainda tramita em meio físico (autos código 27211), sendo que o presente 

pedido incidental deveria ter sido distribuído por meio do PEA conforme 

determina o artigo 13 da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP 03/2018 abaixo transcrita: 

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: Assim sendo, determino o arquivamento do feito com a 

devida intimação da parte autora para que, caso queira, cumpra o disposto 

no parágrafo 2º do referido artigo. § 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. P. I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000504-38.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LESEUX TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000504-38.2018.8.11.0046 Vistos. Defiro a dilação de 

prazo requerida. Transcorrido o prazo, independentemente de nova 

intimação da parte autora, autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA 

MELO BENTO DE RESENDE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000901-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

CARMEN DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL NOVA MUTUM MT 

(RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000901-97.2018.8.11.0046 DECISÃO Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração oferecidos em face da decisão que declinou a 

competência para o juízo da segunda vara, alegando divergência entre 

parte nomeada na decisão e a parte autora do presente feito. Decido. 

Recebo o recurso, pois tempestivo. Com fulcro no art. 1.022, III do CPC, 

julgo procedente os embargos para corrigir erro material, devendo ficar 

consignado que a decisão se refere a Carmen Domingos dos Santos. Ante 

o exposto, com base nos autos de código 68799 da 2ª Vara Cível, feito em 

que foi julgada a procedência do pedido da parte autora, DECLINO A 

COMPETÊNCIA nos termos do art. 516, II do CPC. Assim sendo, determino 

a remessa deste feito ao juízo prevento. P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40332 Nr: 1345-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO TRIPOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839 A/MS, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587 PR

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de decurso do prazo para pagamento dos 

honorários e considerando que foi noticiado o pagamento de parte do 

valor fixado (fls. 285), intime-se a parte autora para efetuar o pagamento 

complementar, sob pena de indeferimento da prova pericial.

Indefiro o pedido de fls. 298, uma vez que foi concedido às partes prazo 

para especificação de provas (fls. 183) em setembro de 2014, requerendo 

a parte autora somente prova pericial.

Ante o exposto, designo o dia 04 de outubro de 2018, às 14h00min, para 

realização de audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o advogado da parte requerida via DJE para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

Intime-se a parte autora acerca desta decisão via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 14169 Nr: 2078-07.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10016, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT, WINSTON LUCENA RAMALHO - 

OAB:OAB/MT 6985

 Intimar a parte requerida para, querendo, opor embargos à penhora on 

line realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123727 Nr: 3616-32.2018.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10879/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 123727.

Vistos.

Trata-se de pedido restituição de coisa apreendida feito interessado 

diretamente à autoridade policial que encaminhou ao juízo vez que os 

autos já teriam sido encaminhados ao poder judiciário.

O pedido trata da restituição do caminhão basculante, marca GM/Chevrolet 

D6803 de placas JYU5253.

 O MPE opinou às fls. 12.

 Decido.

Indefiro o requerimento feito tendo por fundamento o artigo 188 do Código 

de Processo Penal.

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo.

Como dito pelo próprio requerente na data de 17/01/17 o Sr. Samuel Rosa 

da Silva foi preso em flagrante por transporte ilegal de madeira, tipificados 

no artigo 40, § único e artigo 51, ambos da lei 9605/98, lei que tipifica os 

crimes ambientais.

O artigo 25 da referida lei prevê que:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e 

instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

[...]

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, 

garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Assim sendo, considerando a possibilidade do bem ser vendido, conforme 

determina a lei o requerimento deve ser indeferido.

 Diante o exposto, INDEFIRO a restituição do bem apreendido.

Intimem-se.

 Ciência ao representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 11 de setembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23030 Nr: 530-39.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO AUGUSTO 

CASSETARI - OAB:29094, LUIZ GUSTAVO MARINONI - OAB:OAB/PR 

29137, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Intimar os novos procuradores da parte executada do inteiro teor da 

sentença proferida no presente feito, conforme segue: "Vistos. Trata-se 

de execução em que a parte exequente afirma que o executado quitou o 

débito. Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a 

obrigação, impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 

924, inciso II, do CPC. Decido. O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil declara que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita; Tendo em vista o pagamento do débito por parte 

do executado, julgo e declaro extinto o processo, com fundamento no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Diante do pedido de 

condenação da parte executada ao pagamento de honorários 

advocatícios, reitero o despacho inicial de fls.13 conforme art. 85, § 2º do 

CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69357 Nr: 2558-33.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES LINS E CIA LTDA- ME, JOSIELLY 

SILVA GONÇSLVES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o credor para indicar outros bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, em razão de não ter sido 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118033 Nr: 1186-10.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR VERISSIMO DE ALMEIDA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo apresentado ao poder judiciário para homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes nos temos do artigo 487 inciso III “b”, sendo 

que suas cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão. Por 

fim, DECLARO EXTINTO o processo, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

P. I.

Transitando em julgado, autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126718 Nr: 4915-44.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Nadal Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Roberto Perri Brunetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.
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Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino o cadastro do patrono do polo passivo no sistema Apolo, para 

que as intimações possam ser realizadas via DJE.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro, 11 de setembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66761 Nr: 466-82.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS BONATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA MATTANA SEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE HEY GARANHANI - 

OAB:56052, VALDEMAR BERNARDO JORGE - OAB:25688/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Intimar a parte executada para, querendo, opor embargos à penhora on 

line realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61839 Nr: 3707-35.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 24197-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 Intimar a parte exequente para, no prazo legal, indicar outros bens do 

devedor que possam se penhorados, caso a parte não se manifeste no 

prazo assinalado ou não indique bens, o feito será suspenso com 

fundamento no artigo 921 do CPC. Certifico ainda que decorrido o prazo de 

01 ano, sem que a parte se manifeste, os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62137 Nr: 175-19.2013.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL MINETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO ANDREOTTI, SEBASTIANA MARQUES 

ANDREOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO PUCCINI MEDEIROS 

- OAB:6736, LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - OAB:8109, MÁRCIO 

ANTÔNIO TORRES FILHO - OAB:7146/MS

 Vistos.

JOEL MINETO propôs a presente ação em face de LIRIO ANDREOTTI e 

SEBASTIANA MARQUES ANDREOTTI.

 Devidamente intimada à parte autora a dar andamento no feito, 

permaneceu inerte, consoante certidão de fls. 393.

 Decido.

Em vista disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 76, §1º, II e 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101291 Nr: 1537-17.2017.811.0046

 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: MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO ÁVILA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, Código 

de Processo Civil o pedido de pensão por morte formulado por Maria de 

Fatima Araujo Avila Soares. Custas processuais e honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte autora. 

Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da justiça 

gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.Comodoro, 11 de setembro de 2018.Marcelo 

Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115862 Nr: 276-80.2018.811.0046

 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: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias.Comodoro/MT, 11 de setembro de 2018.Marcelo 

Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106286 Nr: 3689-38.2017.811.0046

 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): BETT SABAH MARINHO DA SILVA, ADRIANA 

RAQUEL TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10879/A, MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, 

com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro/MT, 

11 de setembro de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39788 Nr: 803-42.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A, SCHNEIDER ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 Intimar a parte executada para, querendo, opor embargos à penhora on 

line realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121877 Nr: 2876-74.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC, SMADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos que tramita pelo rito do art. 528 do 

CPC, onde o executado, devidamente citado/intimado pessoalmente, fls. 

27, para efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, não o fez 

nem justificou a impossibilidade de pagar o débito.

Forçoso é concluir que o executado não possui responsabilidade e nem 

consciência da necessidade premente de sua filha, além de fazer crer a 

este Juízo que desrespeita a Justiça, pois além de não pagar 

oportunamente a pensão da forma em que se obrigou, quando intimado 

não paga o valor devido, nem ao menos apresenta justificativa.

 Registro, também, que o executado ao não pagar a pensão devida, 

submete o alimentando a situação degradante e penosa, postergando o 

pagamento devido.

Assim sendo, acolho o parecer ministerial (fls. 37) e decreto a revelia do 

acusado.

Diante do exposto, tendo em vista que não houve comprovação do 

pagamento do débito alimentar existente, estando o executado a dever as 

pensões alimentícias referentes ao VALOR AJUIZADO MAIS AS 

VENCIDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, DECRETO A PRISÃO 

CIVIL de ROGERIO CAPRONI DA SILVA, pelo prazo de SESSENTA (60) 

dias.

Após, expeça-se mandado de prisão, no qual deverá constar o valor do 

débito atualizado até a data da expedição, bem como o valor da prestação 

mensal e a data de vencimento.

Consigne-se no mandado a advertência de que se tratando o requerido de 

preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da autoridade 

policial e mantido em separado dos demais detentos.

Expeça-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39735 Nr: 749-76.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO FERNANDES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cláudio Jassaniker 

Júnior - OAB:21.087/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISI ANNE LIMA TIAGO - 

OAB:16.657/MT, LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - OAB:22584/O, 

NAYRA RINALDI BENTO - OAB:23.194

 Intimar a parte exequente para indicar outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, pois o valor 

penhorado via Sistema Bacenjud foi somente no total de R$ 124,03.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39735 Nr: 749-76.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO FERNANDES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cláudio Jassaniker 

Júnior - OAB:21.087/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISI ANNE LIMA TIAGO - 

OAB:16.657/MT, LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - OAB:22584/O, 

NAYRA RINALDI BENTO - OAB:23.194

 Intimar a parte executada para, querendo, opor embargos à penhora on 

line efetuada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39324 Nr: 339-18.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Intimar o novo procurador da parte executada do inteiro teor da sentença 

proferida no presente feito, conforme segue: "Vistos. Trata-se de 

execução de honorários sucumbenciais em que a parte executada 

impugnou o valor exequendo e satisfez a obrigação, devidamente 

concordado pela parte exequente, razão pela qual se impõe a extinção do 

feito. Decido. O artigo 924 declara que: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Tendo em vista a satisfação da 

obrigação por parte do executado, julgo e declaro extinto o processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para transferência do valor constante nos autos em favor da parte 

exequente para a conta informada às folhas 126. Tendo em vista que a 

penhora não foi realizada através do sistema RENAJUD (extrato anexo), 

oficie-se o DETRAN para que se proceda a liberação da penhora efetuada 

no cadastro do veículo, conforme certidão de fls. 122/123. 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."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123829 Nr: 3658-81.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIL CORREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

DO CONCURSO PÚBLICO - GUSTAVO ANDRE ROCHA, ACPI - 

ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GOMES MACHADO DE 

SOUZA - OAB:23379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para autorizar que o 

impetrante Joanil Correia de Oliveira realize a prova. Sem custas. Deixo 

ainda de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da lei 

12.016/09.P. I. Ciência ao MPE. Não interposto recurso voluntário no prazo 

legal, remetam-se os autos para apreciação de recurso obrigatório pelo 

Tribunal de Justiça, no termos do artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/09.Após o 

retorno, com trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.Comodoro/MT, 11 de setembro de 2018.Marcelo Sousa Melo 

Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38087 Nr: 2785-28.2011.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Intime-se o banco par que se manifeste informando o endereço da parte 

requerida ou solicite o que entender pertinente.

Solicito ainda que o autor manifeste se ainda há interesse jurídico nos 

presentes autos tendo em vista a sentença que já transitou em julgado do 

feito em apenso (34151).

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24512 Nr: 3501-31.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI, ANNA BABKA - OAB/SP 303.464

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ADRIANO MAROSTICA, PATRÍCIA 

RODRIGUES DA CUNHA LOPES MARÓSTICA, MARIA APARECIDA DA 

SILVA, OSMAR SARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - 

OAB:16.925-A/MT, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/O, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O

 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema RENAJUD, pois a parte exequente 

não informou qual veículo deve ser bloqueada, aliás, a parte interessada 

não provou que realizou buscas administrativas antes de solicitar ao juízo 

tal providência.

 Ora, a interessada não demonstrou nos autos quais diligências realizou 

para fins de descobrir quais são os bens que a parte executada possui 

em seu nome.

Não é o poder judiciário quem deve realizar as buscas. Primeiro o 

interessado realiza a busca e depois informar ao juízo o que foi 

encontrado para que seja determinada a indisponibilização do imóvel ou do 

veículo.

 Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade para encontrar bens do devedor.

 Ora se o direito é disponível, a parte interessada deve prova que fez o 

que estava ao seu alcance antes de solicitar ao juízo que encontre bens 

para satisfazer o crédito.

 Considerando-se o pedido de inclusão dos nomes dos executados no 

cadastro de inadimplentes do (SERASA e SPC) de fls.170-Verso e que 

todos os atos expropriatórios foram infrutíferos no presente feito, defiro o 

pedido de expedição de ofício ao SPC/SERASA para negativação dos 

nomes dos executados em razão do inadimplemento do presente crédito.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada à suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63133 Nr: 1253-48.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALAPATA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Trata-se de execução em que a parte exequente afirma que o executado 

quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64000 Nr: 2152-46.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALAPATA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de embargos à execução proposta em que se verifica que o 

autor pediu desistência do feito, uma vez que houve a perda 

superveniente de seu objeto, o devedor pagou a dívida em cobrança na 

execução fiscal.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora conforme fls. 80, homologo 

a desistência e extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 9862 Nr: 574-97.2003.811.0046

 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: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA & BORGES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Vistos.

Cuida-se de executivo fiscal proposto pela União em que o valor cobrado 

é inferior a R$ 20.000,00.

O art. 2º da Portaria 75, com redação dada pela portaria 130/2012 afirma 

que:

O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa 

na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda 

Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ (vinte mil reais), 

desde que não conste dos autos garantia, integral ou parcial, útil à 

satisfação do crédito (Redação dada pela Portaria MF nº 130, de 19 de 

abril de 2012).

 Assim, levando-se em consideração que o valor executado nos autos é 

inferior ao valor descrito na referida norma, arquivem-se os autos sem 

baixa no distribuidor, mas os excluindo do relatório de estatística forense.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78889 Nr: 2741-67.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MARTINS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37920 Nr: 2618-11.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 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 reavaliação do bem 

penhorado, 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1897 Nr: 994-44.1999.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, José Arnaldo da Silva Barreto - OAB:8684/MT, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B

 Vistos.

Tendo em vista, a sentença de fls. 126 e seu trânsito em julgado, chamo o 

feito à ordem em a relação à decisão de fls. 163/164, para torna-la sem 

efeito, sendo assim intimem-se as partes para ficarem cientes acerca da 

mesma.

Após a devida intimação das partes, determino desde já o arquivamento 

dos presentes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84929 Nr: 606-48.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEUSA LEMOS - OAB:RO/4526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, determino a citação do Executado, para que efetue 

no prazo de 3 dias o pagamento do valor total de R$ 5.444,91 (cinco mil, 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), 

devendo acrescer, no caso de purga da mora, as parcelas que se 

vencerem durante o trâmite do processo art. 323 CPC), ou apresente suas 

justificativas, sob pena de prisão civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 21 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112867 Nr: 6459-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 35, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para que informe novo endereço 

do requerido, tendo em vista o teor da missiva juntada na ref: 38.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90362 Nr: 2312-66.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELA DA SILVA GALVÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE LIMA - 

OAB:57551, RENATA S. PEREIRA - OAB:57805, RIAN DIULICE 

CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 Vistos.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

Izabela da Silva Galvao Ferreira, a qual foi devidamente recebida.

Citada, a denunciada apresentou resposta escrita à acusação, nos termos 

do art. 396-A do CPP.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa, que deixou de arguir qualquer tema 

adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 

397 do CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua 

consequente instrução.

 Quanto a preliminar arguida pela defesa, verifico que esta se confunde 

com o mérito da causa, de modo que serão aferidas em momento 

oportuno, no decorrer da instrução processual ou por ocasião da prolação 

da sentença.

Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

11 de outubro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que serão ouvidas 

as testemunhas arroladas pela acusação.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta comarca, cientificando-as do 

conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se requisitem 

as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do 

CPP.

 Expeça-se carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT, visando o 

interrogatório da denunciada.

Intime-se o Ministério Público e a defesa, inclusive da expedição da carta 

precatória (Súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, do CPP e art. 1.363 

da CNGCGJ/TJMT), atentando-se para o que preconiza o art. 370, 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do CPP, SE NECESSÁRIO O FOR.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33787 Nr: 1973-20.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ GONÇALVES LEAL, Rg: 0432376-9, 

Filiação: Altino Gonçalves Leal e Maria Emilia Alves, data de nascimento: 

06/08/1962, brasileiro(a), natural de Mantena-MG, casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 
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resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público 

em desfavor do requerido JOSÉ GONÇALVES LEAL, epíteto "JESSÉ" pela 

prática do crime incurso no art. 12, da Lei Federal 10.826/2003. Ressai 

dos autos que no dia 11 de fevereiro de 2010, em um residência situada 

no Bairro Cidade Verde, nesta Urbe, o requerido possuía sob sua guarda 

arma de fogo, qual seja, uma espingarda, de fabricação artesanal, de uso 

permitido, e, que durante o cumprimento de um mandado de busca e 

apreensão domiciliar expedido pelo Juízo da Primeira Vara desta Comarca, 

uma equipe de agentes policiais lotados à época nesta urbe, logrou êxito 

em encontrar no interior da residência do denunciado JOSÉ GONÇALVES 

LEAL a arma de fogo supracitada. Diante do acima narrado, o Ministério 

Público ofereceu DENÙNCIA em desfavor de JOSÉ GONÇALVES LEAL, 

como incurso no crime do art. 12 da Lei Federal 10.826/2003.

Despacho: Denunciado: JOSÉ GONÇALVES LEALAutor: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSONúmero Único: 

1973-20.2010.811.0046Código: 33787Vistos.1 – Recebo a denúncia 

oferecida contra JOSÉ GONÇALVES LEAL por satisfazer os requisitos do 

art. 41 do CPP e por existir nos autos a presença dos pressupostos 

processuais, das condições da ação penal e principalmente por ter 

verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência da 

materialidade e os indícios de autoria. 2 – Cite-se e intime-se o acusado 

para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, por escrito.3 – 

Decorrido o prazo sem manifestação, ou se o acusado, citado, não 

constituir advogado por não possuir condições econômicas, o que deverá 

ficar consignado no cumprimento do mandado, fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública para patrocinar sua defesa.4 – Apresentada a 

resposta, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária 

(art. 397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.5 – 

Determino que a secretaria junte aos autos as certidões de antecedentes 

da comarca. 6 – Importante ressaltar que a presente unidade judiciária 

conta com apenas 2 servidores em sua secretaria, de forma que no intuito 

de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. 7 – Expeça-se. Cumpra-se.Comodoro, 25 de maio 

de 2017.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito Em 

Substituição LegalDenunciado a ser citado: JOSÉ GONÇALVES LEAL, 

epíteto “Jessé”, brasileiro, casado, pescador, portador da Cédula de 

Identidade com RG nº 0432376-9 SSP-MG, CPF não identificado, nascido 

aos 06/08/1962, natural de Montena-MG, filho de Altino Gonçalves Leal e 

Maria Emilia Alves, residente na Rua s/nº, quadra 06, bairro Cidade Verde, 

abaixo do mercado Patinho, nesta Cidade de Comodoro-MT, telefone nº 

(65) 99606-2867;Finalidade: CITAR o acusado JOSÉ GONÇALVES LEAL 

para que, por meio de advogado, responda à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares, oferecer documentos 

e justificações, especificar provas e arrolar testemunhas. Observação: O 

senhor oficial de justiça deverá questionar ao denunciado se ele possui 

condições financeiras para constituir advogado, e caso a resposta seja 

negativa, será nomeado defensor público ou dativo para representa-lo em 

juízo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 10 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37520 Nr: 2219-79.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ALMEIDA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAN ALMEIDA PADILHA, Cpf: 

04171847192, Rg: 2272643-8, Filiação: Lucimar Moreira Almeida e José 

Edemar Padilha, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposto pelo Ministério Público 

em desfavor de WILLIAN ALMEIDA PADILHA. Ressai dos autos que o 

requerido acima citado, na data de 09 de maio de 2011, por volta das 

18h30min, em um estabelecimento comercial (Bar do Bira) localizado no 

Distrito de Nova Alvorada, utilizando-se de arma branca (faca), tentou 

matar a vítima Adevaldo José de Souza, somente não tendo consumado o 

crime por circunstâncias alheias a sua vontade. Diante do narrado, o 

Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do requerido WILLIAN 

ALMEIDA PADILHA, como incurso nos crimes do art. 121, caput, c/c artigo 

14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 

8.072/90.

Despacho: Vistos, etc.Considerando que o acusado não foi encontrado 

para ser citado e intimado pessoalmente, conforme mandado juntado à ref. 

10 e CP em anexo, determino que seja procedida a sua citação por edital, 

no forma que preconiza o art. 361 e art. 365, ambos do CPP, para que, 

querendo, apresente resposta, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se 

constar que a sua inércia importará na nomeação de defensor dativo para 

consecução de tal mister [art. 396, ‘caput’ e art. 396-A, § 2º do CPP]. Na 

resposta, o acusado 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 08 (oito), 

qua l i f i cando-as  e  requerendo  sua  in t imação ,  quando 

necessário.Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, 

volte-me conclusos para suspensão do feito.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 10 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63445 Nr: 1578-23.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NIVALDO APARECIDO DA SILVA, Cpf: 

01885123140, Rg: 1075809-7, Filiação: Godofredo A. da Silva e Maria de 

A. Silva, brasileiro(a), casado(a), funcionario publico. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposto pelo Ministério Público 

em desfavor de NIVALDO APARECIDO DA SILVA. Ressai dos autos que 

entre o final do ano de 2012 e início do ano de 2013, em especial no dia 03 

de janeiro de 2013, por volta das 10h00min, em uma residência localizada 

nesta urbe, o requerido NIVALDO APARECIDO DA SILVA praticou 

conjunção carnal contra a menor K.S.S, sua filha, menor de 14 anos. 

Diante do narrado, o Ministério Público ofereceu denúcia em desfavor do 

requerido NIVALDO APARECIDO DA SILVA como incurso nos disposições 

constantes no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código 

Penal, em continuidade delitiva.

Despacho: VISTOS EM CORREIÇÃO.,Atendendo ao pleito ministerial, 

determino a citação por edital do acusado, com prazo previsto em lei, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 365 do 
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CPP, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos 

autos.Decorrido o prazo, e após certificado a não manifestação, verifico 

que essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso 

do prazo prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo 

Penal.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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 10 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81614 Nr: 3779-17.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOHN LENON DA SILVA, Cpf: 

03206967155, Rg: 1040010, Filiação: Luzia Conceição da Silva, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposto pelo Ministério Público 

em desfavor de JOHN LENON SILVA. Narra a inicial que no dia 26 de 

Agosto de 2014, por volta das 17h30min, no Município de Rondolândia, o 

requerido supracitado fez uso de documento falsificado em abordagem 

realizado pela policia, tendo se apresentado como Venicius Brcelar de 

Oliveira. Contudo, posteriormente, na cidade de Ji-Paraná, fora constatado 

que o documento de identidade apresentado para a Polícia Militar de 

Rondolândia era falso, tratando-se na verdade da pessoa de JOHN LENON 

SILVA, ora requerido, tendo inclusive confessado o uso do documento 

falso. Diante do narrado, o Ministério Público ofereceu denúncia em 

desfavor de JOHN LENON SILVA, como incurso no nas sanções do art. 

304 do Código Penal.

Despacho: CÓDIGO 81614Vistos em correição.Ante o teor da cota 

ministerial de ref. 25, cite-se o denunciado VIA EDITAL para responder à 

acusação, por escrito, no prazo 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A 

do CPP, incluído pela Lei 11.719/08.Decorrido "in albis" o referido prazo, e 

após certificado a não apresentação de defesa, verifico que essas 

circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo 

Penal.Destarte, com fundamento no sobredito Art. 366 do Código de 

Processo Penal e verificadas pelo (a) Senhor (a) Gestor (a) a situação 

acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, pelo prazo da pena 

máxima cominada ao crime imputado, nos termos da súmula 415 do 

STJ.Lance lembrete no sistema Apolo, fazendo constar a data final. 

Empós, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação.Ressalto que o feito deverá aguardarno arquivo provisório, 

com as baixas necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 12 de 

março de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 10 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74488 Nr: 937-64.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

88220850191, Rg: 1284102-1, Filiação: Eliza Pulquerio da Silva e Benedito 

Pereira da Silva, data de nascimento: 19/12/1979, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, casado(a), Telefone 65-9634-7210. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na DENÚNCIA, 

para CONDENAR o réu JULIANO PEREIRA DA SILVA, já qualificado nos 

autos, às penas do art. 306, caput, do Código de Trânsito 

Brasileiro.PASSO A DOSAR A PENAO crime previsto no artigo 306 da lei 

9.503/1997, prevê como pena detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) 

anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor.Em atenção ao princípio 

constitucional da individualização da pena, bem como ao disposto no art. 

59 do Código Penal, observo que in casu:a)A culpabilidade do réu em nada 

extrapola a elementar do tipo;b)Antecedentes imaculados, nos termos da 

Súmula 444;c)Conduta social, não há elementos que apontem positiva ou 

negativamente;d)Personalidade do homem médio;e)Os motivos do crime 

são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido;f)Não há 

circunstância excedente;g)O comportamento da vítima em nada contribuiu 

para ocorrência do delito;h)As consequências do crime não são 

graves.Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, 

FIXO A PENA BASE no patamar de 06 (seis) meses de detenção 10 (dez) 

dias-multa.Quanto à segunda fase, não há qualquer atenuante ou 

agravante a ser considerada.Observo não existir causas de aumento e/ou 

de diminuição de pena, razão pela qual, TORNO DEFINITIVA A PENA de 06 

(seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.Fixo o dia-multa na ordem 

de 1/30, do valor do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente 

corrigido.O regime de cumprimento da pena devera ser o ABERTO, em 

atenção ao disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.Diante das 

circunstâncias judiciais favoráveis é cabível a substituição de pena 

prevista no art. 44, do Código Penal, pelo que, resta prejudicado a 

suspensão condicional da pena inserta no art. 77, do mesmo 

diploma.Portanto, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de 

serviço à comunidade ou a entidades públicas, em local e na forma a 

serem impostas pelo Juízo de Execução Penal, em atenção ao disposto no 

art. 44, §2º, segunda parte do CP.Consigno que o descumprimento 

injustificado da pena acima aplicada ensejará em sua revogação e o 

conseguinte cumprimento da pena privativa de liberdade pelo acusado, 

conforme dicção do artigo 44, §4º, do CP.Imponho ao acusado, de forma 

cumulativa à pena já aplicada, a suspensão de se obter Permissão para 

Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, pelo período de 03 (três) meses 

(art. 293, CTB). Oficie-se à CIRETRAN local noticiando a imposição da 

suspensão de se obter Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de 

Habilitação, independentemente do trânsito em julgado da presente 

decisão.DISPOSIÇÕES FINAISCondeno o acusado no pagamento das 

custas processuais, devendo a mesma ser deduzida da fiança prestada 

nestes autos (art. 336, CPP).Intime-se o réu da sentença, nos moldes do 

art. 392 do Código de Processo Penal.Sobrevindo o trânsito em julgado, 

determino:- a suspensão dos direitos políticos do condenado enquanto 

durar os efeitos da condenação, que significa o cumprimento integral, 

inclusive de eventuais penas acessórias, que não se confundem com a 

perda dos direitos políticos (CF, art. 15, inc. III);- a expedição dos ofícios 

aos órgãos de registros na forma de costume, inclusive ao Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso (art. 15, III, da Constituição Federal);- a 

expedição de Guia de Execução Penal definitiva, encaminhando-a, à Vara 

de Execuções Penais deste Juízo;- a intimação do acusado a depositar em 

juízo, no prazo de quarenta e oito horas, sua Permissão para Dirigir ou a 

Carteira de Habilitação, a qual ficará retida nos autos de execução até o 

período imposto na sentença de suspensão.- que seja lançado o nome no 

rol dos culpados.Cumpridas tais deliberações, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo.Às providências.P. R. 
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Intimem-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 27 de outubro de 2017.Antonio 

Carlos Pereira de Souza JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 10 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72145 Nr: 3938-91.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILKE DA CRUZ MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAX WILKE DA CRUZ MADUREIRA, Rg: 

26591460, Filiação: Wagna Aparecida da Cruz e Leonor Martins 

Madureira, data de nascimento: 29/01/1992, brasileiro(a), natural de Costa 

Rica-MS, convivente, trabalhador braçal, Telefone 99950-5333. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposto pelo Ministério Público 

em desfavor de Max Wilke Cruz Madureira. Ressai dos autos que no dia 

22 de junho de 2014, em uma via pública desta Urbe, o requerido 

supracitado praticou lesão corporal culposa na direção de veículo 

automotor, qual seja, motocicleta marca HONDA/CG 125 FAN KS, cor 

vermelha, chassi 9C2JC41109R031976, placa NLK 8035, de Comodoro/MT, 

bem como não possuia permissão para dirigir o citado veículo. Ainda, 

ressalta-se que as vítimas Eliane Maria da Costa Santos a qual tinha como 

seu passageiro a criança Lucas Santos Bussolaro foram arremessados 

ao solo devido à colisão, produzindo em ambos várias lesões. Por fim, 

embora o requerido MAX WILKE CRUZ MADUREIRA não possuía 

permissão para dirigir, ainda confessou ter ingerido bebida alcoólica. 

Diante dos fatos narrados, o Ministério Público ofereceu denúncia em 

desfavor de MAX WILKE CRUZ MADUREIRA como incurso nas sanções 

dos artigos 303, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.503/1997.

Despacho: CÓDIGO 72145Vistos em correição.Ante o teor da cota 

ministerial retro, cite-se o denunciado VIA EDITAL para responder à 

acusação, por escrito, no prazo 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A 

do CPP, incluído pela Lei 11.719/08.Decorrido in albis o referido prazo, e 

após certificado a não apresentação de defesa, verifico que essas 

circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo 

Penal.Destarte, com fundamento no sobredito Art. 366 do Código de 

Processo Penal e verificadas pelo Senhor Gestor a situação acima 

descrita, à míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, pelo prazo da pena 

máxima cominada ao crime imputado, nos termos da súmula 415 do 

STJ.Lance lembrete no sistema Apolo, fazendo constar a data final. 

Empós, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação.Devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as 

baixas necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 25 de junho de 

2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 10 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80408 Nr: 3349-65.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON JOSE SANTOS DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JACKSON JOSE SANTOS DOMINGOS, 

Cpf: 70537524452, Rg: 3845229-4, Filiação: Maria das Dores dos Santos e 

James Domingos, data de nascimento: 19/09/1996, brasileiro(a), natural de 

Maceio-AL, solteiro(a), Telefone 65 9672 9215. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposto pelo Ministério Público 

em desfavor do requerido JACKSON JOSÉ SANTOS DOMINGOS, epítuto 

"Moreno". Ressai dos autos que no dia 19 de setembro de 2015, em 

logradouro público na cidade de Campos de Júlio/MT, termo desta 

Comarca, o requerido supracitado conduziu o veículo HONDA/CG 150 

TITAN ESD, cor preta, placa OBN5566, de Campos de Júlio/MT, com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; nas 

mesmas condições de tempo e local mencionado anteriormente, o 

denunciado JACKSON JOSÉ SANTOS DOMINGOS dirigiu veículo 

automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou 

Habilitação gerando dano; ainda, nas condições de tempo, horário e local 

acima descritas, o denunciado injuriou a vítima Valda Aparecida da Silva 

Ferreira, mediante a utilização de vias de fato; por fim, também em 

condições similares de tempo e local, o requerido afastou-se do local do 

acidente, para fugir à responsabilidade penal ou cível que lhe poderia ser 

atribuída. Diante dos fatos narrados, o Ministério Público ofereceu 

denúncia em desfavor de JACKSON JOSE SANTOS DOMINGOS como 

incurso nas sanções do art. 306, caput (1º Fato), c.c artigo 309, caput (2º 

Fato), c.c o artigo 305, caput (4º Fato), todos do Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei Federal n.º 9.503/1997), c.c artigo 140, § 2º (3º Fato), do 

Código Penal, em concurso material de infrações (art. 69, CP).

Despacho: Vistos.1- Recebo a denúncia oferecida contra JACKSON JOSE 

SANTOS DOMINGOS por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP.2- 

Cite-se e intime-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder 

à acusação, por escrito.3- Decorrido o prazo sem manifestação, ou se o 

acusado, citado, não constituir advogado por não possuir condições 

econômicas, o que deverá ficar consignado no cumprimento do mandado, 

fica desde já nomeada a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa.4- 

Apresentada a resposta, conclusos para análise da possibilidade de 

absolvição sumária (art. 397, CPP) ou designação de audiência de 

instrução e julgamento.5 – Determino que a secretaria junte aos autos as 

certidões de antecedentes da comarca. 6 – Expeça-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 10 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100870 Nr: 1312-94.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 306 de 656



Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, Cpf: 

05673456107, Rg: 2212864-6, Filiação: Jandira Ferreira dos Santos e Jose 

Cicero dos Santos, data de nascimento: 25/09/1995, brasileiro(a), natural 

de Tangara da Serra-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65-9936-5213. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposto pelo Ministério Público 

em desfavor de CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS. Ressai dos autos que 

no dia 14 de setembro de 2016, por volta das 20h55min, na Praça dos 

Pioneiros, nesta cidade de Comodoro/MT, o requerido acima citado 

importou, exportou, remeteu, preparou, produziu, fabricou, adquiriu, 

vendeu, expôs à venda, ofereceu, teve em depósito, transportou, trouxe 

consigo, guardou, prescreveu, ministrou, entregou a consumo ou fornecer 

drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, qual 

seja, 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga a maconha. 

Diante do fato narrado, o Ministério Público ofereceu denúncia em defavor 

de CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, como incurso no crime do art. 33, 

caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006.

Despacho: VISTOS, ETC.Ante o teor da cota ministerial retro, cite-se o 

denunciado VIA EDITAL para responder à acusação, por escrito, no prazo 

10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 

11.719/08.Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Destarte, com fundamento no 

sobredito Art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Senhor 

Gestor a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, 

pelo prazo da pena máxima cominada ao crime imputado, nos termos da 

súmula 415 do STJ.Lance lembrete no sistema Apolo, fazendo constar a 

data final. Empós, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação.Devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as 

baixas necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 10 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114128 Nr: 7039-34.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE SOUZA GOUDRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERSON DE SOUZA GOUDRING, 

Cpf: 05628538124, Rg: 2418273-7, Filiação: Valmir Goudring, data de 

nascimento: 06/09/1993, brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, solteiro(a), 

Telefone (65) 9 9931-1312. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal oferecida pelo Ministério Público 

em desfavor de WANDERSON DE SOUZA GOUDRING, epíteto "Porquinho". 

Ressai dos autos que no dia 25 de fevereiro de 2017, por volta das 

2h00min, em via pública do município de Campos de Júlio/MT, termo desta 

Comarca, o requerido acima citado conduziu veículo automotor, qual seja, 

marca/modelo HONDA/CG 125 FAN, PLACA NEE1467 de Vilhena/RO, com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo 

ainda desobedecido a ordem legal de funcionários público no exercício de 

sua função. Pelos fatos narrados, o Ministério Público ofereceu denúncia 

em desfavor de WANDERSON DE SOUZA GOUDRING como incurso nas 

penas do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 330, caput, do 

Código Penal, em concurso material de crimes.

Despacho: VISTOS, ETC.Ante o teor da cota ministerial retro, cite-se o 

denunciado VIA EDITAL para responder à acusação, por escrito, no prazo 

10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 

11.719/08.Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Destarte, com fundamento no 

sobredito Art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Senhor 

Gestor a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, 

pelo prazo da pena máxima cominada ao crime imputado, nos termos da 

súmula 415 do STJ.Lance lembrete no sistema Apolo, fazendo constar a 

data final. Empós, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação.Devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as 

baixas necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 10 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123035 Nr: 3374-73.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SALES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFERSON SALES SANTOS, Cpf: 

04295881198, Rg: 2339078-6, Filiação: Nil Aguiar dos Santos e de Célia 

Avelar Sales, data de nascimento: 23/06/1993, brasileiro(a), natural de 

Comodoro-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 99199436. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal interposto pelo Ministério 

Público em desfavor de JEFERSON SALES SANTOS, epíteto "Cowboy". 

Ressai da inicial que no dia 17 de agosto de 2012, por volta de 01h00min, 

na BR 364, KM 1190, na circunscrição do Município de Campos de 

Júlio/MT, termo desta Comarca, o denunciado supracitado juntamente com 

Rodrigo Patrício Lopes, após adquirirem e receberem de maneira escusa, 

transportavam, com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo 

de terceiros, substância entorpecente (01 trouxinha), de subtância 

entorpecente tipo cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com 

determinação legal e regulamentar. Diante dos fatos narrados, o Ministério 

Público ofereceu denúncia em desfavor de JEFERSON SALES SANTOS e 

Rodrigo Patrício Lopes, como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei 

Federal 11.343/2006, em concurso material com o delito precisto no art. 

14, caput, da Lei Federal n.º 10.826/2003.

Despacho: VISTOS, ETC.Cite-se o denunciado VIA EDITAL.Decorrido in 

albis o referido prazo, e após certificado a não apresentação de defesa, 

verifico que essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de 

Processo Penal.Destarte, com fundamento no sobredito Art. 366 do Código 

de Processo Penal e verificadas pelo Senhor Gestor a situação acima 

descrita, à míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, pelo prazo da pena 
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máxima cominada ao crime imputado, nos termos da súmula 415 do 

STJ.Lance lembrete no sistema Apolo, fazendo constar a data final. 

Empós, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as baixas 

necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 10 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87367 Nr: 1307-09.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVI VELOSO, Cpf: 96049731187, Rg: 

14538105, Filiação: Gacilio Velozo e Dirlei Maria Velozo, data de 

nascimento: 06/08/1984, brasileiro(a), natural de Cutibanos-SC, casado(a), 

lanterneiro, Telefone 65 9948 6548. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposto pelo Ministério Público 

em desfavor de DAVI VELOSO. Ressai dos autos que no dia 06 de 

novembro de 2015, por volta das 23h50min, em logradouro público, na 

cidade de Campos de Júlio/MT, termo desta Comarca, o requerido acima 

mencionado conduzia veículo automotor, qual seja, motocicleta YAMAHA, 

YBR 125K, cor Azul, placa NDQ7834, 2008/2008, CHASSI 

9C6KE092080197178, sob o efeito de álcool, em concentração superior 

aos 03 (três) decigramas permitidos pela legislação pertinente em vigor. 

Diante do fato narrado, o Ministério Público ofereceu denúncia em defavor 

de DAVI VELOSO como incurso nas sanções do art. 306 da mLei n.º 

9.503/1997.

Despacho: VISTOS, ETC.Defiro a citação por edital requestada ao 

denunciado Davi Veloso. Expeça-se edital, com prazo de 30 

dias.Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, DETERMINO a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 de 

julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 10 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113069 Nr: 6558-71.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ LEITE DA SILVA, Rg: 2441831-5, 

Filiação: Eugenia Leite da Silva e João Leite da Silva, data de nascimento: 

28/06/1979, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposto pelo Ministério Público 

em desfavor de JOSÉ LEITE DA SILVA, epíteto "Cabelo". Ressai dos autos 

que no dia 12 de janeiro de 2017, por volta das 19h35min, em um 

logradouro público na cidade de Nova Lacerda/MT, termo desta Comarca, 

o requerido acima mencionado conduziu o veículo automotor, qual seja, 

motocicleta HONDA CG 150 TITAN, placa NEE3060, com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool; nas mesmas 

condições de tempo e local descritas, JOSÉ LEITE DA SILVA, ora 

requerido, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida 

permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Diante dos 

fatos narrados, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

JOSÉ LEITE DA SILVA como incurso nas sanções dos artigos 306 e 309, 

ambos da Lei Federal n.º 9.503/97, c/c artigo 69, caput, do Código Penal.

Despacho: VISTOS, ETC.Defiro a citação por edital requestada ao 

denunciado José Leite da Silva. Expeça-se edital, com prazo de 15 (quize) 

dias.Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, DETERMINO a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 de 

julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 10 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74040 Nr: 745-34.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANEI OLIVEIRA PEREIRA, MIGUEL 

HENRIQUE DA SILVA, ELIZETE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

HENRIQUE PESTANA DE SOUZA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVANEI OLIVEIRA PEREIRA, Cpf: 

01725302101, Rg: 1524815-1, Filiação: Amadeu Luiz Pereira e Miguelina 

Oliveira Pereira, data de nascimento: 21/05/1983, natural de São 

Mateus-ES, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone 65-9219-8168. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público 

em desfavor de Silvanei Oliveira Pereira, epíteto "Nene" e outros. Ressai 

dos autos que no dia 16 de outubro de 2014, por volta das 10h30min, em 

uma residência localizada na Zona Rural desta Urbe, o requerido acima 

mencionado, juntamente com Miguel Henrique da Silva e Elizete Martins 

possuíam ou mantinham sob sua guarda arma de fogo, acessórios e 

munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, no interior de sua residência, ou, ainda no seu local de 

trabalho. Diante dos fatos narrados, o Ministério Público ofereceu 

denúncia em desfavor de SILVANEI OPLIVEIRA PEREIRA e outros, como 

incursos no crime do art. 12 da Lei Federal 10.826/2003.

Despacho: VISTOS, ETC.Defiro a citação por edital requestada ao 

denunciado Silvanei Oliveira Pereira. Expeça-se edital, com prazo de 30 

dias.Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, DETERMINO a 
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suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Por fim, seja certificado o decurso 

de prazo para os demais denunciados responderem à ação.Após, 

concluso.Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 de julho de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 10 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97873 Nr: 5669-54.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILVAN ALVES DOS SANTOS, Rg: 

13417762000-1, Filiação: Deodete Alves dos Santos e Camilo Barbosa dos 

Santos, data de nascimento: 04/11/1983, brasileiro(a), natural de 

Fortuna-MA, Telefone (65) 9961-9134. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposto pelo Ministério Público 

em desfavor de GILVAN ALVES DOS SANTOS. Ressai dos autos que no 

dia 21 de outubro de 2016, por volta das 00h35min, em via pública, no 

Município de Nova Lacerda/MT, terno desta Comarca, o requerido acima 

mencionado dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida 

permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Diante do 

fato narrado, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

GILVAN ALVES DOS SANTOS como incurso no crime previsto no art. 309, 

da Lei n.º 9.503/1997.

Despacho: VISTOS, ETC.Defiro a citação por edital requestada ao 

denunciado Gilvan Alves dos Santos. Expeça-se edital, com prazo de 30 

dias.Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, DETERMINO a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Cumpra-se. Comodoro-MT, 17 de 

julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 10 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32208 Nr: 395-22.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONATHAN BRAZ, Cpf: 00959522174, 

Rg: 16376668, Filiação: Jesulino Braz e de Sandra Andrade Braz, data de 

nascimento: 30/10/1984, brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO, 

convivente, servente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposto pelo Ministério Público 

em desfavor de JONATHAN BRAZ. Ressai dos autos que no dia 13 de 

dezembro de 2009, em frente uma residencia situado nesta Urbe, o 

requerido acima citado subtraiu coisa alheia móvel alheia, para si ou para 

outrem, qual seja, uma motocicleta HONDA CG 125 FAN, ano 2006/2006, 

chassi n.º 9C2JC30706R818246, placa KAJ5773/COMODORO/MT, cor 

vermelha, mediante grave ameaça e violência a pessoa da vítima Wllian 

Pechim de Oliveira, ultilizando para tanto uma arma de fogo calibre 38. 

Diante do exposto, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

JONATHAN BRAZ, como incurso no crime do art. 157, § 2º, incisos I e II, 

do Código Penal.

Despacho: VISTOS ETC.,O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofertou denúncia em desfavor de JONATHAN BRAZ, vulgo “Fabinho” 

como incurso nas disposições do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código 

Penal Brasileiro.O Parquet requer o recebimento da denúncia e a 

decretação da prisão preventiva do acusado, tendo em vista que o 

acusado encontra-se foragido, tendo contra si mandado de prisão 

expedido em outro processo.É o relato do necessário.Decido.I – DA 

DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:De início, a rigor do regime de 

liberdades individuais que norteia o ordenamento jurídico pátrio [art. 5º, 

‘caput’, incisos LVII, LXI e LXVI da CRFB/88], deflui-se que o sujeito 

somente pode ser preso quando flagrado cometendo alguma infração 

penal ou em função de ordem escrita e devidamente motivada da 

autoridade judiciária competente; ainda sim, somente será levado ao 

cárcere, ou nele mantido, quando não fizer ‘jus’ ao beneplácito da 

liberdade provisória, a qual deverá atender às vetoriais do art. 312 do 

Código de Processo Penal para a sua mantença [art. 310, parágrafo único, 

do Código de Processo Penal]. Sintetizando a matéria, pode-se simbolizar 

retratando que somente diante da presença de alguma das hipóteses 

explicitadas no art. 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como 

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da 

instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, é que se 

afigura possível a manutenção da prisão do indivíduo. Tal constatação se 

sedimenta principalmente como consectário lógico do princípio do devido 

processo legal, constitucionalmente estabelecido [art. 5º, inciso LIV, da 

CRFB/88].No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de 

infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da 

sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios 

abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do acusado em 

liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de 

impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que 

encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que 

fora cometida, se em liberdade permanecer. A inação, que traduz a 

inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste 

jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à idéia de 

conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui 

para manutenção da ordem pública.Ademais, denota-se que o risco — 

pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas 

delituosas, protagonizadas por parte do acusado, é extremamente 

palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que 

gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a 

inserir em situação de risco à ordem pública.Nesse sentido:“(...) Hipótese 

em que se mostra legítima a manutenção da prisão preventiva do ora 

Paciente, para a garantia da ordem pública, em face das circunstâncias do 

caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a 

periculosidade do agente, considerando-se, sobretudo, o modus operandi 

do delito, bem como a existência de indicativos de que a atividade 

delituosa era reiterada. (...)”. (STJ, HC 251886/CE - HABEAS CORPUS 

2012/0173999-2, Relator(a): Ministra LAURITA VAZ, Órgão Julgador: T5 - 

QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 05/02/2013, Data da 

Publicação/Fonte: DJe 15/02/2013).“(...) A decretação da prisão 

preventiva baseada na garantia da ordem pública e na conveniência da 

instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a 

justificar a segregação cautelar, em especial diante da reiteração da 

conduta. (...)” (STF, Habeas Corpus nº 94598/RS, 1ª Turma, Relator: 

Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 21.10.2008, fonte DJe 

07.11.2008).“(...) Ao se decretar prisão preventiva com fundamento na 

garantia da ordem pública, deve-se necessariamente examinar essa 
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garantia em face do binômio gravidade do delito e repercussão social, o 

que foi feito pelo decreto de prisão da paciente. A gravidade do delito, de 

per si, não pode ser utilizada como fundamento da custódia cautelar. 

Porém, no presente caso, o crime foi de enorme repercussão em 

comunidade interiorana, além de ter ficado evidenciada a periculosidade 

da paciente, fatores que são suficientes para a manutenção da custódia 

cautela (...)”. (STF, Habeas Corpus n.° 84.498/BA, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 14/12/2004, fonte DJ de 03/06/2005, 

p. 47).“(…) - Decreto de prisão preventiva suficientemente fundamentado 

na garantia da ordem pública em virtude da gravidade do delito e de sua 

repercussão. (…)” (STF, Habeas Corpus n.° 73.292/RS, 1.ª Turma, 

Relator: Ministro Moreira Alves, julgado em 18/12/1995, fonte DJ de 

17/05/1996, p. 16.326).Ainda, a incrementar valor a tais argumentos, não é 

demais lembrar que não obstante a prisão cautelar consolidar-se como 

medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a 

sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a 

pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em 

que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até 

mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, 

de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e 

descrédito no Poder Judiciário.Assim, considerando que a gravidade da 

condutado do acusado, e levando-se em conta que o mesmo encontra-se 

foragido, com mandado de prisão em aberto por outro processo (código 

32353), pela pratica do crime de homicídio qualificado, o que justifica a 

decretação de sua prisão.Pelo exposto:a) DECRETO A PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado JONATHAN BRAZ, vulgo “Fabinho”, com 

supedâneo no art. 312 do Código de Processo Penal. b) considerando que 

a peça inicial acusatória narra com perfeição a existência, em tese, de 

infração penal, apontando indícios suficientes de autoria, bem como 

atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não 

ocorrendo, ademais, qualquer das hipóteses de sua rejeição previstas no 

artigo 395 do mesmo Código, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor 

de JONATHAN BRAZ, vulgo “Fabinho”, na forma em que foi proposta.Nos 

termos do artigo 396 do CPP, cite-se o acusado, por edital, para responder 

a ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Servirá a presente como 

MANDADO DE PRISÃO, encaminhando-se à Delegacia local e solicitando a 

inclusão no BNMP (Banco Nacional de Mandados de 

Prisão).Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 11 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32946 Nr: 1132-25.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS BARBOSA RODOVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista o pedido de revogação retro, intime-se o denunciado para 

que constitua nos autos novo patrono, bem como apresentar razões do 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de o feito subir sem as suas 

razões.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado.

Após, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 10 de Setembro de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34530 Nr: 2714-60.2010.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS FRANCISCO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial do 

requerido a douta advogada Eliana da Costa OAB 05.447, devendo a 

mesma ser intimada pessoalmente da presente nomeação para apresentar 

contestação.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 05 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63273 Nr: 1402-44.2013.811.0046

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELLO, VILMAR AFONSO SPOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial do 

requerido a douta advogada Eliana da Costa OAB 05.447, devendo a 

mesma ser intimada pessoalmente da presente nomeação para apresentar 

contestação.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 05 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62712 Nr: 812-67.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AGUIAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS DE RONDORIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Luiz Aguiar de Souza 

em face de Centrais Elétricas de Rondônia S/A.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 
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(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39706 Nr: 720-26.2012.811.0046

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Autue-se como cumprimento de sentença.

Cite-se autarquia previdenciária para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se a oposição da peça processual em 

epígrafe e, caso negativo ou havendo expressa renúncia, requisite-se 

pagamento por intermédio do Tribunal competente (art. 535, §3º, NCPC), 

devendo, neste caso, aguardar-se o pagamento em arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

 Havendo formulação de impugnação à execução, fixo provisoriamente 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69810 Nr: 2862-32.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Autue-se como cumprimento de sentença.

Cite-se autarquia previdenciária para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se a oposição da peça processual em 

epígrafe e, caso negativo ou havendo expressa renúncia, requisite-se 

pagamento por intermédio do Tribunal competente (art. 535, §3º, NCPC), 

devendo, neste caso, aguardar-se o pagamento em arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

 Havendo formulação de impugnação à execução, fixo provisoriamente 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63576 Nr: 1717-72.2013.811.0046

 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): GENÉSIO CADORE, MADALENA NEGRI 

CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo Banco do Brasil S/A, em 

face de Genésio Cadore e Madalena Negri Cadore todos devidamente 

qualificados.

Intimada para se manifestar, o requerente declarou que já houve o 

pagamento do débito, ref. 143/144.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art. 924, II c/c art. 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas.

P.I.C.

Comodoro-MT, 05 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22980 Nr: 473-21.2007.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BENEDITO LOPES, ANTONIO PAULO 

MOREIRA DELFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o advogado intimado renunciou sua nomeação, nomeio 

como curadora especial a douta advogada Thaiane Blanch Benites OAB 

23.580, devendo a mesma ser intimada pessoalmente da presente 

nomeação, devendo apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 05 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000041-33.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

APARECIDA BULZON (EXEQUENTE)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão de Tempestividade Processo: 

1000041-33.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a 

tempestividade eos embargos a execução, bem como, certifico que o juizo 

esta garantido. Assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 
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485, VI da CNGC , impulsiono a embargada para se manifestar no prazo 

legal. COMODORO, 12 de setembro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000041-33.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

APARECIDA BULZON (EXEQUENTE)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão de Tempestividade Processo: 

1000041-33.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a 

tempestividade eos embargos a execução, bem como, certifico que o juizo 

esta garantido. Assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

485, VI da CNGC , impulsiono a embargada para se manifestar no prazo 

legal. COMODORO, 12 de setembro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001492-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE JUNQUEIRA FRANCO (IMPETRANTE)

THIAGO MORAES TONELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA AGENCIA FAZENDARIA DE JACIARA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001492-70.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/[SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE, ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: IMPETRANTE: 

JOAO JOSE JUNQUEIRA FRANCO Parte Ré: IMPETRADO: GERENTE DA 

AGENCIA FAZENDARIA DE JACIARA, SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO GROSSO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. JACIARA , 12 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE JACIARA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 - TELEFONE: ( )

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102606 Nr: 7435-22.2017.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 13 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19901 Nr: 1419-38.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARTINS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90945 Nr: 1838-72.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABI MÓVEIS E PRESENTES LTDA-ME, KÁTIA 

MARIA MUNIZ DE SOUZA, PEDRO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1838-72.2017.811.0010

Código. 90945

VISTOS ETC,

Banco Bradesco S/A ajuizou “Ação de Execução por Título Extrajudicial” 

em face de Gabi Móveis & Presentes Ltda. e outros, todos qualificados 

nos autos.

Instruiu a inicial com documentos.

 As partes noticiaram a formulação de acordo e requerem sua 

homologação judicial, com a extinção do feito (ref. 21).

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo, para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, com fundamento nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Custas pocessuais e honorários advocaticios conforme acordado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

com as devidas baixas e estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 05 de Setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87826 Nr: 243-38.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 
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OAB:14364

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref. 43 foi protocolado 

dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do 

advogado do autor para contrarrazoar a apelação. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77764 Nr: 1409-42.2016.811.0010

 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: CLÓVIS ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:4062 MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação aos 

advogados das partes via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestarem-se acerca da informação acostada na ref. 86. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81926 Nr: 3147-65.2016.811.0010

 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: DANIEL BORGES SEVERINO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:285526 - SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12280-A

 Certifico e dou fé que, o Recurso de Apelação foi protocolado dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do advogado da 

parte autora para contrarrazoar o recurso de ref. 38. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78811 Nr: 1743-76.2016.811.0010

 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: Usina Elétrica do Prata S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO ZANGRANDO PACHECO, NEUSA DE 

OLIVEIRA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE PAULA YAMASAKI - 

OAB:41313, RAFAEL MUNHOZ DE MELLO - OAB:25.700/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado intimação do 

Cartório do 1º Oficio. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 

13 de junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 11 de setembro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87828 Nr: 244-23.2017.811.0010

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE CESAR FERREIRA SOBRINHO, 

HENRIQUE CESAR FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 244-23.2017.811.0010

Código. 87828

VISTOS ETC,

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

– Sicredi ajuizou "Ação de Busca e Apreensão” em face de Henrique 

Cesar Ferreira Sobrinho, todos qualificados nos autos.

As partes noticiaram a formulação de novo acordo (ref. 22), após o 

descumprimento do acordo anteriormente homologado à ref. 8.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades legais.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo (ref. 22) para que 

opere seus efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com baixa na 

distribuição.

No caso de manifestação da parte exequente informando eventual 

descumprimento do acordo, fica desde já autorizado o desarquivamento e 

o prosseguimento do feito.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 06 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97868 Nr: 5093-38.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER VITOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Marisa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18.017 - A / MT

 Processo nº: 5093-38.2017.811.0010

Código: 97868

 VISTOS ETC,

Eliezer Vitor da Silva ajuizou “Ação Indenizatória” em face de Lojas Marisa, 

ambos devidamente qualificados nos autos, sobrevindo sentença de 

parcial procedência dos pedidos (ref. 28).

A requerida efetuou espontâneamente o cumprimento da sentença 

pugnando pela extinção do feito, na forma do art. 924 do CPC (ref. 36).

O autor manifestou concordando com o valor depositado, bem como, 

requereu a expedição do alvará judicial de levantamento (ref. 43).

 Alvará expedido à ref. 46.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos verifico que houve o pagamento integral da 

condenação por parte da ré.

De outro lado, o autor concordou com o valor depositado (ref. 43), sendo 

em seguida expedido o competente alvará judicial de levantamento (ref. 

46).

Com efeito, a extinção do feito é medida que se impõe na espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)
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II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para às providências necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 12 de setembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110152 Nr: 1245-09.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLEIDE VIEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1243-09.2018.811.0010

Código: 110152

Exequente: Município de Jaciara – MT

 Executado: Erleide Vieira de Freitas

 VISTOS ETC,

Município de Jaciara – MT ajuizou “Ação De Execução Fiscal” em face de 

Erleide Vieira de Freitas, ambos devidamente qualificados nos autos, nos 

termos da lei 6.830/1980.

O exequente à ref. 06 manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à ref. 06.

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Ante a renúncia expressa do prazo recursal, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para às 

providencias necessárias.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 05 de Setembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87675 Nr: 134-24.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAEL TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87675

 Processo 134-24.2017.8.11.0010.

 VISTOS ETC,

Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pela Fazenda Pública do Município 

de Jaciara-MT, em face de Jael Teixeira da Silva, devidamente qualificados 

nos autos.

Considerando o pagamento do débito ora executado (ref. 23), tenho que o 

presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra dos arts. 924, II, 

e 925, do Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925, do CPC.

Condeno a executada Cristiane Fernandes Rocha ao pagamento das 

custas processuais.

Transitado em julgado, certifique-se.

Após, à Central de Arquivamento e Arrecadação.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 05 de setembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105082 Nr: 8680-68.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RABR, BBBR, DAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GESSICA DA SILVA OLIVEIRA 

- OAB:21.597/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - 

OAB:10.001/MT

 Processo nº. 8680-68.2017.811.0010

Código 105082

Requerente: Raul Antônio Borges Rêgo, Benício Benjamim Borges Rêgo, 

representados por sua genitora Daiane Aparecida Borges

Requerido: Bruno Oliveira Rêgo

VISTOS ETC,

Vistas ao Ministério Público.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 12 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70218 Nr: 11934-20.2015.811.0010

 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: LI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACV, CSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11934-20.2015.811.0010

Código 70218

VISTOS ETC,

Defiro cota ministerial de ref. 63.

Determino a realização de Estudo Psicossocial para ambas às partes a ser 

realizado pela Equipe Multidisciplinar desta comarca, a qual deverá ser 

intimada para, no menor prazo possível, proceda à realização dos 

estudos.

Acostado os estudos, vista ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Jaciara-MT, 11 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito
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3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 118419 Nr: 4957-07.2018.811.0010

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Ante o exposto, indefiro a retirada do veículo automotor indicado e 

determino, por outro lado, que no prazo impreterível de vinte dias, a parte 

Requerida, por meio de seu i. patrono ou demais familiares, contate a parte 

Requerente para designar dia e horário para retirada de seus pertences 

pessoais da residência, em uma única oportunidade e acompanhado de 

Oficial de Justiça no momento do cumprimento da diligência. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110989 Nr: 1635-76.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINÉIA DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) EDINEIA DA SILVA NASCIMENTO para, 

no prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO 

DE ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista a 

informação do(a) indiciado(a) que tem advogado constituído na pessoa 

do(a) Dr. Márcio Guimarães Nogueira – OAB/MT 12853/B.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 11 de setembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19270 Nr: 746-45.2006.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEKSON ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janhsemarks Pereira da 

Silva - OAB:148595/MG

 Certifgico e dou fé que impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do advogado de defesa DR. JANHSEMARKS PEREIRA DA 

SILVA, via DJE, da r. sentença de fls. 515/516.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NILTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (INTERESSADO)

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: LUCAS 

HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/10/2018 Hora: 10:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. MARIA CÉLIA DE 

BRITO CAPATO Gestora Judiciária-Substituta

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000986-70.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Felipe (RÉU)

SAULO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Guimarães (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000986-70.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA RÉU: SAULO FERREIRA DA 

SILVA, GUIMARÃES, FELIPE Vistos etc. Em análise dos autos, constata-se 

irregularidade na representação processual da parte autora, eis que a 

procurada outorgada tem como finalidade específica o patrocínio de 

defesa na ação de execução em trâmite na comarca de Brasnorte-MT. 

Cód. 71948, motivo pelo qual determino a intimação da parte autora para 

que providencie sua regularização no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do feito conforme dispõe o art. 76, §1º, inciso I do CPC. 

Outrossim, verifica-se que o valor declinado à causa (R$ 60.000,00) não 

corresponde ao bem material almejado, cuja área ao qual se pretende a 

proteção possessória é de 505,5190 hectares, conforme Tabela do Incra 

cujo valor varia de R$ 8.000,00 a 13.500,00 o hectare. Assim, determino a 

intimação da parte autora para que emende a inicial atribuindo valor 

correto à causa e recolha a diferença das custas e taxas judiciais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, ex vi do 

art. 321, parágrafo único do CPC. Na hipótese de quedar-se inerte ou 

cumprimento parcial desta decisão, certifique-se e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. JUARA, 12 de setembro de 2018. Dr. Fabricio 

Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80011 Nr: 1982-56.2016.811.0018

 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: RdOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para proceder 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.: 71639 Nr: 2059-02.2015.811.0018
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 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: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consdierando o decurso do prazo desde a expedição do Edital, sendo 

que o requerido deixou trancorrer o prazo sem se manifestar, impulsiono o 

presente feito à parte autora para requerer o que dee direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103919 Nr: 8717-71.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. R. Perussi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Júnior - 

OAB:9059/MT, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - OAB:6057, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:17.147/Mt.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para proceder 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.: 105781 Nr: 1033-61.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nairane Farias Rabelo Leitão - 

OAB:28135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para proceder 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.: 92201 Nr: 2743-53.2017.811.0018

 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): Pedro Bonifacio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12860, Valmir Antonio de Moraes - OAB:4.993 MT

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 48/55, determino a intimação da exequente 

a fim de se manifestar, no prazo legal.

Atente-se a Secretaria Judicial ao disposto no artigo 25, da Lei 6.830/80.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80807 Nr: 2330-74.2016.811.0018

 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 Cirlene Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Abra-se vista dos autos a 

parte requerida para apresentação de alegações finais no prazo legal. 

Após venham os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78683 Nr: 1436-98.2016.811.0018

 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: Celina Maria Nogueira

 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:

 Vistos etc. Acolho a justificativa e redesigno o ato para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 16h00min, devendo as testemunhas se fazerem 

presentes e intimadas pela requerente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91998 Nr: 2665-59.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiria de Fatima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Acolho a justificativa e redesigno o ato para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 14h00min, devendo as testemunhas se fazerem 

presentes e intimadas pela requerente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74005 Nr: 3179-80.2015.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milene Cristina Pimentel Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Aparecido Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARCELINO 

FRACAROLLI - OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a composição amigável realizada entre as partes, conforme 

fls. 88/91, colha-se manifestação do Ministério.

Outrossim, determino a intimação da parte autora para que se manifeste 

quanto ao interesse no prosseguimento dos autos em apenso (Código 

72843).

Com a manifestação da parte interessada e do Ministério Público, venham 

ambos os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83130 Nr: 3605-58.2016.811.0018

 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 Rufino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Acolho a justificativa e redesigno o ato para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 14h30min, devendo as testemunhas se fazerem 

presentes e intimadas pela requerente. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 105918 Nr: 1104-63.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Borba Azoia Bezerra, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Lucia Marestone Fenerich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA VIANNA 

STABILE - OAB:16821, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Luciana Borges Moura Cabral - OAB:OAB/MT 6.755, MAURICIO 

MAGALHAES FARIA NETO - OAB:15436, Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Diante do exposto, bem como em consonância com o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, defiro somente o bloqueio de 30% (trinta por 

cento) do valor total de R$ 38.668,92 (trinta e oito mil seiscentos e 

sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), o que irá resultar no 

bloqueio de R$ 11.600,67 (onze mil seiscentos reais e sessenta e sete 

centavos), visando futura reparação ao erário, devendo o Município de 

Juara/MT ser comunicado a fim de promover a retenção do referido 

percentual do holerite do Sr. Leonardo Fernandes Maciel Esteves, bem 

como proceder com o depósito em Conta Única do Poder Judiciário, 

comprovando-o que o fez.Atente-se a Secretaria Judicial a todos os atos 

para cumprimento.Intimem-se as partes a respeito da presente decisão.Às 

Providências.Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104103 Nr: 21-12.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Intimar o patrono do autor, da juntada Ref:52

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78875 Nr: 1504-48.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Severina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para 

fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o 

necessário para a realização do ato.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66743 Nr: 3516-06.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.G. Eletronics do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Fernando Rosenthal - OAB:OAB/SP 

146.730

 Alvará pago

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78567 Nr: 1379-80.2016.811.0018

 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): Aparecido Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Nos termos da decisão proferida em 18/05/2018, proceder a intimação do 

requerido para manifestar quanto ao pedido de levantamento de valores 

de ref. 67.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84156 Nr: 4202-27.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Barbosa de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos, etc.

Quanto ao pleito do requerido da ausência de entrega dos boletos de 

pagamento, não há nos autos a negativa do requerente, tendo o mesmo 

informado o saldo negativo e a possibilidade de negociação do débito.

 Assim, analisando detidamente os autos, conforme acórdão proferido 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça, defiro o petitório de fls. 140, a fim de 

determinar o imediato cumprimento da liminar deferida às fls. 35, devendo 

o oficial de justiça cumprir a busca do veículo em questão no seguinte 

endereço: Rua Vitor Assis Brasil; nº 505-W; Bairro Jardim Boa Vista, 

Juara/MT, CEP 78575-000 entregando o veículo para o requerente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99878 Nr: 6610-54.2017.811.0018

 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: Afonso José Kistner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437/SP, Marcos Campos Dias Payão - OAB:96.057/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos, etc.

Primeiramente, cancelo a audiência designada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania-CEJUSC.

Ademais, considerando que a matéria em questão encontra-se em 

discussão através do REsp n. 1.319.232, SUSPENDO o curso da presente 

demanda até a consolidação de entendimento pelo Superior Tribunal de 

Justiça.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102771 Nr: 8170-31.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Alessandra Graebin Frasson de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 57, revogo em parte a decisão anterior e 

determino a citação da parte requerida para contestar o feito no prazo de 

30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que a ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344).

Outrossim, ante o alegado estado clínico do requerente, oficie-se ao perito 

nomeado solicitando eventual reagendamento da perícia, 

encaminhando-se cópia dos documentos juntados pela parte autora.

Com a juntada da contestação, diga o autor no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 116691 Nr: 5844-64.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEdO, CRdO, RLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e pela incompatibilidade dos referidos ritos, intime-se a 

exequente a fim de que emende o pedido inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificando se o que pretende por meio da presente ação, é a 

execução das prestações recentes (art. 528, caput e § 7º, CPC) ou as 

pretéritas (art. 528, § 8º, CPC), ou ainda, pleitear o desconto em folha de 

pagamento do devedor, conforme dispõe artigo 529 e 912 do CPC, sob 

pena do indeferimento da inicial.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59998 Nr: 2560-24.2013.811.0018

 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: NRMB, WBFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Flávio Inocêncio Freiria - OAB:262058/sp, Silvio Luiz 

de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o “Primeiro Aditivo ao Acordo de Dissolução de Sociedade 

de Fato c/c Guarda de Filha, Fixação de Pensão Alimentícia, Visitas e 

Partilha de Bens” às fls. 55/57, em que as partes acordaram em à pensão 

alimentícia, visitas, sem delongas, ressalvados má-fé, conluio, fraude ou 

simulação, 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.

Eventuais custas e despesas processuais deverão ser rateadas entre as 

partes.

Após os trânsito em julgado, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de praxe.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 117039 Nr: 5966-77.2018.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Clube de Idosos Viva a Vida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Trata-se de pedido de alvará para realização de evento.

Compulsando os autos verifico que a parte autora não acostou no pleito 

os documentos exigidos pelo artigo 18, da Portaria n. 002/2018, em 

especial o alvará do Corpo de Bombeiros (inciso V).

Dessa forma, intime-se a parte requerente para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sanando a 

irregularidade acima apontada, acostando aos autos Alvará do Corpo de 

Bombeiro, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e colha-se parecer Ministerial.

Após concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63621 Nr: 1024-41.2014.811.0018

 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: LBHC, WHC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Diante da certidão de f. 73, intime-se a parte autora para que apresente 

novo endereço ou complemente o endereço informado para viabilizar a 

intimação do requerido.

Com a apresentação do endereço, ao CEJUSC para designar nova 

sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61893 Nr: 4585-10.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMdS, MRAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20634/O

 Diante das alegações apresentadas pelo requerido em sua contestação 

(f. 46/49), bem como da imprescindível realização de exame de DNA das 

partes, como meio de prova indispensável, defiro o pedido de f. 59.Porém, 

ressalto a parte autora que os auspícios da gratuidade da justiça que lhe 

fora concedido abrange o exame pericial, porém sua realização é mais 

burocrática, devendo ser liberada pelo Estado de Mato Grosso.Por outro 

lado, se for da concordância da parte autora, existe em vigência uma 

parceria do TJMT – Campanha Pai Presente- que diminui 

consideravelmente o valor do referido exame, podendo o material genético 

ser colhido pela Gestara do fórum.Assim, DETERMINO a intimação da parte 

autora para que informe se tem interesse na realização do exame pela 

campanha do Tribunal de Justiça ou se pretende aguardar a liberação do 

Estado para realizar o exame.I. Caso aguarde o Estado, desde já 

DETERMINO seja oficiada a Secretaria de Saúde do Estado de Mato 

Grosso para liberar a realização de exame de DNA das partes, como meio 

de prova imprescindível para o deslinde da demanda.II. Caso opte pela 

realização por meio do fórum, desde já DETERMINO que a Sra. Gestora 

Geral DESIGNE dia e horário para que proceda a coleta do material para 

realização do exame.As despesas com o exame de DNA deverão ser 

rateadas pelas partes, [...].Consigne-se, na intimação do requerido, que 
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seu não comparecimento se presumirá pela sua recusa em realizar o 

exame de DNA e, nesse caso, gerará a presunção da paternidade, a ser 

apreciada em conjunto com o contexto probatório, nos termos do 

parágrafo único do artigo 2º-A da Lei nº 8.560/92, com redação dada pela 

Lei nº 12.004/2009. III. Uma vez realizada a prova pericial e, aportado o 

resultado dos exames de DNA aos autos, façam CONCLUSOS para 

designação de audiência. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64357 Nr: 1692-12.2014.811.0018

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20634/O

 D E S P A C H O

Com a localização do requerido nos autos, entendo ser necessária a 

tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, 

da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

devendo à respectiva Secretaria, designar Sessão de 

Conciliação/Mediação.

1- Intimem-se as partes. 2 - Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório. 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 respectivos 

advogados, se houver.

 3 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos.

Caso inexitosa a conciliação, colha-se parecer Ministerial.

Após concluso para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101938 Nr: 7759-85.2017.811.0018

 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: Telefonica Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCON JUARA - DIRETOR DO PROCON DE 

JUARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDER MASSAAKI KANAMARU 

- OAB:41075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ate a presente data não veio para os autos a peça de 

contestação do requerido, citado via correio, conforme AR juntada na ref. 

16. Assim, intimo a parte autora para pugnar o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66069 Nr: 3100-38.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mailson de Souza Guimarães, Luciana Lazzaretti Avila 

Perez, Jackeline Carlos de Souza Gonçalves, Michelle Feitosa Costa 

Parazzi Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

veiculados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPCCondeno a parte requerente em custas e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa. Suspensa a exigibilidade, por serem beneficiários da AJG.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85329 Nr: 4832-83.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ranieri Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valnei Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O, Simoni 

Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 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 das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66524 Nr: 3398-30.2014.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getulio Vilela de Figueiredo, RIOPEC - RIO SANGUE 

PECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ricardo Borba Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andyra Piovesan Moreira De 

Souza - OAB:11.815/MT, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 (...) Admito como meios de provas aptos a comprovarem as alegações 

das partes o depoimento pessoal, a prova testemunhal, e a prova pericial. 

Para tanto, adoto as seguintes providências:a) nomeio o perito JOÃO 

GHELLER (Rua das Tamareiras, n° 2634, Jd. Maringá II, Sinop/MT, cel. (66) 

99639-0771 – email: joaoghellerengenheiro@hotmail.com), devidamente 

cadastrado no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC). (...) POR 

DERRADEIRO, e considerando que a parte requerente, em sua 

impugnação, aviou Arguição de Falsidade do contrato juntado às f. 27/28 

da contestação, manifeste-se a parte requerida, no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 430 e ss. do CPC.Esclareço, por oportuno, que caso seja 

necessária a realização de perícia para a instrução da Arguição de 

Falsidade, será determinada a realização de outro trabalho 

técnico.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66518 Nr: 3394-90.2014.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getulio Vilela de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Raizer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 (...) Admito como meios de provas aptos a comprovarem as alegações 

das partes o depoimento pessoal, a prova testemunhal, e a prova pericial. 

Para tanto, adoto as seguintes providências:a) nomeio o perito JOÃO 

GHELLER (Rua das Tamareiras, n° 2634, Jd. Maringá II, Sinop/MT, cel. (66) 
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99639-0771 – email: joaoghellerengenheiro@hotmail.com), devidamente 

cadastrado no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC). (...) POR 

DERRADEIRO, e considerando que a parte requerente, em sua 

impugnação, aviou Arguição de Falsidade do contrato juntado às f. 27/28 

da contestação, manifeste-se a parte requerida, no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 430 e ss. do CPC.Esclareço, por oportuno, que caso seja 

necessária a realização de perícia para a instrução da Arguição de 

Falsidade, será determinada a realização de outro trabalho 

técnico.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66522 Nr: 3397-45.2014.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getulio Vilela de Figueiredo, RIOPEC - RIO SANGUE 

PECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Sebastião Moreira de Souza, Marlete 

Piovezan de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andyra Piovesan Moreira De 

Souza - OAB:11.815/MT, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 (...) Admito como meios de provas aptos a comprovarem as alegações 

das partes o depoimento pessoal, a prova testemunhal, e a prova pericial. 

Para tanto, adoto as seguintes providências:a) nomeio o perito JOÃO 

GHELLER (Rua das Tamareiras, n° 2634, Jd. Maringá II, Sinop/MT, cel. (66) 

99639-0771 – email: joaoghellerengenheiro@hotmail.com), devidamente 

cadastrado no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC). (...) POR 

DERRADEIRO, e considerando que a parte requerente, em sua 

impugnação, aviou Arguição de Falsidade do contrato juntado às f. 27/28 

da contestação, manifeste-se a parte requerida, no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 430 e ss. do CPC.Esclareço, por oportuno, que caso seja 

necessária a realização de perícia para a instrução da Arguição de 

Falsidade, será determinada a realização de outro trabalho 

técnico.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74695 Nr: 3535-75.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Piccin, Miriam Venancio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor da Silva Dantas - 

OAB:19755, Janaína Braga de Almeida - OAB:13.701, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33735 Nr: 1292-71.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVPB, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 D E S P A C H O

Em análise ao pedido de f. 176, DEFIRO parcialmente o pugnado pela 

exequente.

Sim, pois no que tange ao pedido de protesto judicial, o artigo 517 do CPC 

dispõe que incumbe a parte exequente efetivar o protesto apresentando 

certidão de inteiro teor da decisão, o que já foi deferido nestes autos.

Por outro lado DETERMINO que seja oficiado o empregador do executado, 

EMPRESA O G MATEI EPP, para que proceda ao desconto em folha de 

pagamento do executado Marcelo Ganzer Braga, com retenção 

equivalente a 35% de seu rendimento, devendo ser depositados na conta 

da exequente (f. 140) até a quitação integral do valor de R$ 35.255,57 

(trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete 

centavos), sob pena de crime de desobediência.

DETERMINO por fim, que remessa de cópia dos autos ao MPE para fins de 

apuração do crime disposto no artigo 244 do CP.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77023 Nr: 717-19.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 D E S P A C H O

Atento a manifestação do MPE, às f. 86, DETERMINO a intimação pessoal 

da parte autora para informar se tem interesse no prosseguimento do 

feito, devendo responder ao Sr. Meirinho a indagação.

Com a resposta, colha-se paracer Ministerial e após faça os autos 

conclusos.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99508 Nr: 6439-97.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emilio Cassiano Ossani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 D E C I S Ã O

Recebo o presente cumprimento de sentença, nos moldes do art.536 do 

CPC.

 Altere-se a ação no sistema Apolo.

Intime-se a parte executada para satisfazer a obrigação de adquirir uma 

casa, no valor de até R$500.000,00 (quinhentos mil reais) ou amplie o 

imóvel em que a autora reside, construindo (02 quartos, 01 sala, 01 

cozinha e 01 banheiro), no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de multa de 

R$100,00 (cem reais) por dia, primeiramente até o limite de R$20.000,00 

(vinte mil reais), sem prejuízo de nova avaliação após decorrido o prazo.

Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte 

exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas 

do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos.

Intime-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36952 Nr: 1120-95.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdJ-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo Vieira dos Santos - 

OAB:31114
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 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o teor do Provimento 

56/2007 – CGJ, impulsiono o presente feito com vistas à parte requerida, 

em cumprimento ao contido no Provimento 068/2018, CNJ, de 03.05.2018, 

cuja cópia segue em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83581 Nr: 3895-73.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio da Silva Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaura José Padilha dos Santos 

- OAB:21.066, Janaína Braga de Almeida - OAB:13.701, Pedro 

Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado negativo nos autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 72082 Nr: 2288-59.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Pazio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimar a defesa para apresentar suas alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63827 Nr: 1208-94.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Prevelato, Tiago Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos, etc. Homologo a desistência das testemunhas. Considerando que 

os réus saíram devidamente intimados e não compareceram a este juízo, 

decreto-lhes sua revelia. Declaro encerrada a instrução criminal. Abam-se 

vistas as partes para apresentar memoriais escritos no prazo sucessivo 

de 5 (cinco) dias, após, concluso para sentença. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001331-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES CARDOSO DE CAMPOS (REQUERENTE)

AKIN ALVES COMIN (ADVOGADO(A))

SAMUEL DAVI CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001331-15.2018.8.11.0025. REQUERENTE: LUZIA 

RODRIGUES CARDOSO DE CAMPOS, SAMUEL DAVI CAMPOS 

REQUERIDO: JOSE MARIA TAVARES V I S T O S, Preenchidos os 

requisitos do artigo 260 do CPC, designo o DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 16h:30min., para cumprimento do ato deprecado. Intimem-se o 

requerido para comparecer ao ato. Ciência ao Parquet e a parte autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001167-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

VICTORIO ROMANINI NETO (AUTOR(A))

ELEONORA ANTUNES TEIXEIRA ROMANINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DELCARO (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

Audiência conciliação designada para 08/11/2018 13:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA, bem como 

INTIMÁ-LO para que proceda o recolhimento das custas da carta 

precatória para citação da parte requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001245-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. R. (REQUERENTE)

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. P. M. (ADVOGADO(A))

S. R. D. S. (REQUERIDO)

 

Audiência mediação designada para 20/09/2018 14:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 8869 Nr: 1163-26.2001.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR TRANSPORTES VALE DO RIO PRETO 

LTDA., POSTO DOS CARRETEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANUZA VIDAL SAMPAIO - 

OAB:OAB/RJ 2.472

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR, 

NO PRAZO LEGAL, O CNPJ CORRETO DA EMPRESA EXECUTADA TRR 

TRANSPORTES VALE DO RIO PRETO LTDA, PARA INCLUSÃO NOS 

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3701 Nr: 4061-07.2004.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÉSSICA LATALIZA DE MENEZES, GIL MAIRON 

VARANDA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, OSMAR ALVES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROVIDENCIAR O PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, OU 

RETIRÁ-LA EM SECRETARIA PARA CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1718 Nr: 217-25.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS VERDAN LTDA, LUIZ ELOY BIELIK 

PEREIRA, CARMEM TEREZINHA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:OAB/MT 13.373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, MÁRCIA APARECIDA DAVID - OAB:4889-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR, NO PRAZO LEGAL, CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO, A 

FIM DE SER EXPEDIDA A CERTIDÃO REQUERIDA À FL. 203.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51156 Nr: 4448-46.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GERUSA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES, CÉLIA 

AUGUSTA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000969-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. O. R. (REQUERENTE)

T. A. D. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se o advogado da Parte Autora, para que compareça à 

audiência de Conciliação e Mediação no dia 18/10/2018 às 15h 30 minutos. 

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) JUÍNA, 12 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96334 Nr: 4734-82.2013.811.0025

 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: JEAN MARCOS RODRIGUES BIONDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Nos moldes da Decisão de fl. 67, a presente ação encontra-se paralisada 

aguardando transito em julgado de Sentença a ser proferida nos autos da 

ação civil pública, processo código 95204, cujo objeto afetará diretamente 

o mérito do pedido contido neste feito.

 Diante disso, considerando que, conforme consulta no sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, a referida ação civil pública 

encontra-se com prazo para as alegações finais, DETERMINO que os 

presentes autos sejam mantidos no arquivo provisório até o julgamento 

daquela demanda.

 Após, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Juína/MT, 28 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96704 Nr: 5168-71.2013.811.0025

 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: MARIA CARDOSO BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA - CENTRALIZADORA DE SERVIÇOS 

DE BANCOS S/A, TALITA CONFECÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARIOTTI - 

OAB:8300/MT, ALINE BARINI NESPOLI ROVERI - OAB:9229/MT, 

CARLOS EDUARDO VIANA - OAB:16.642/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A/MT, LASTHENIA DE FREITAS BARAO - OAB:4695/MT, 

LUCAS THIAGO MARQUES DUARTE - OAB:18.202/MT, LUCIMARA 

RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - OAB:OAB/MT 3.961, MARCELO 

ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, MIRIAM PERON 

PEREIRA CURIATI - OAB:104430/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - 

OAB:15.300/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de “Ação indenizatória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por MARIA CARDOSO BENEDITO em 

desfavor de SERASA S.A e TALITA CONFECÇÕES, já qualificados nos 

autos.

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 16/20.

Decisão inicial deferindo a liminar à fl. 24.

Contestação pela primeira requerida às fls. 26/35.

Impugnação à contestação às fls. 62/70.

Decisão de fl. 72 determinando que as partes especifiquem as provas que 

pretendem produzir.

Manifestação da primeira requerida informando já ter produzidos as 

provas pertinentes, requerendo julgamento do feito (fl. 76). A autora, por 

seu turno, quedou-se silente (fl. 78).

Decisão de fls. 81 chamando o feito a ordem determinando a citação da 

segunda requerida para compor a lide (fl. 81).

Certidão de decurso de prazo para a autora informar o endereço da 

segunda requerida (fl. 89 e 90).

Ante a inércia da causídica constituído pela requerente, foi expedida a 

intimação pessoal da Autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, todavia, conforme AR de fl. 

91-v ouve a devolução da correspondência por endereço irregular.

 Em seguida, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos verifico a ausência de interesse processual vez 

que o feito tramita desde o ano de 2013 sem que a requerente tenha 

apresentado até o momento providência efetiva e apta ao prosseguimento 

regular da ação.

Verifica-se, ainda, que a carta de intimação foi remetida ao endereço 

informado pela autora na peça inicial, razão pela qual a intimação pessoal 

se perfectibilizou, pois é dever da parte manter o endereço atualizado, 

cabendo às partes informarem ao juízo qualquer mudança, ainda que 

temporária.

 O descumprimento de tal ônus processual acarreta à parte negligente a 

sanção da presunção de validade da intimação efetuada no endereço 

informado na peça vestibular, pois nos moldes do art. 274, parágrafo 

único do CPC, a autora concorreu para a extinção do processo ao deixar 

de atualizar seu endereço nos autos.

 Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL QUE, AINDA QUE DETERMINADA 

PELO JUÍZO DE PISO, TAMPOUCO TERIA SUCESSO, TENDO EM VISTA 

QUE DESATUALIZADO O ENDEREÇO DA EXEQUENTE. DEMANDANTE QUE 

CONCORREU PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO NÃO MANTENDO 

ATUALIZADOS OS SEUS DADOS PERANTE O JUÍZO. O Tribunal a quo 

assentou ainda, à luz do art. 274 do CPC/2015, que a própria recorrente 
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concorre para a extinção do processo, ao deixar de atualizar seu 

endereço nos autos (...) na presente hipótese, ainda que se tentasse a 

intimação pessoal, a mesma tampouco surtiria efeito, eis que 

desatualizado o endereço da parte autora, ora recorrente. Ou seja, a 

própria demandante concorreu para a extinção do processo não 

mantendo atualizados os seus dados perante o Juízo, na forma do artigo 

274, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15) (...) 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. A meu 

ver, então, não há que se falar em equívoco do decisum, posto que a 

exequente deixou de cumprir obrigação que lhe incumbia, não informando 

ao Juízo sua mudança de endereço. (STJ - AREsp: 1294179 RJ 

2018/0115040-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Publicação: DJ 01/08/2018).

Diante disso, conclui-se que a parte autora não tem mais interesse na 

demanda, eis que há aproximadamente 04 (quatro) anos abandonou o 

processo, que aguarda providências da sua parte, impedindo o bom e 

regular desenvolvimento do feito.

 Nos termos do art. 485, Inc. III do Novo Código de Processo Civil, incumbe 

à parte a promoção das diligências necessárias para obtenção dos 

elementos necessários ao andamento normal do feito, ou ainda, buscar os 

meios legais cabíveis à espécie, sob pena de não o fazendo implicar na 

impossibilidade de prosseguimento válido e regular do processo, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, consubstanciado no fato de que cabe a parte interessada 

promover o andamento do processo, providenciando os atos e diligências 

que lhe incumbir, a extinção do processo sem a resolução do mérito é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

Juína/MT, 28 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 93884 Nr: 2068-11.2013.811.0025

 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: KFDS, MBA, MPDEDMG, CBDA, PDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente procedimento para 

condenar o representado a pagar, nos termos do artigo 249 do ECA, multa 

de 03 (três) salários de referência (mínimos) a serem destinados em prol 

do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. 

Por conseguinte, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução de mérito.Ciência ao Ministério 

Público.Após o decurso do prazo voluntário, arquive-se com as cautelas 

legais. As providências.Juína/MT, 28 de agosto de 2018.VICTOR LIMA 

PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 94670 Nr: 2908-21.2013.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ANDERSON 

MARQUES DOS SANTOS, ambos qualificado nos autos, objetivando a 

consolidação da posse e propriedade definitiva do veículo marca/modelo: 

Chevrolet S-10, Tornado (C.DUP), cor preta, placa JYF0065, descrita 

detalhadamente nos autos, objeto de alienação fiduciária fls.05/25.

 Ação recebida e Liminar de busca e apreensão deferida às fls.27/29.

 Apreensão efetivada pelo oficial de justiça conforme certidão de fls. 

81/82.

 Contestação às fls. 51/56.

 Petição do autor pelo julgamento antecipado da lide fls.112/114.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

 O feito comporta julgamento no estado em que se encontra diante da 

desnecessidade de produção de novas provas, nos termos do Código de 

Processo Civil.

 O juiz é o destinatário das provas e, nos termos do artigo do Código de 

Processo Civil, cabe ao magistrado apreciar livremente o teor das provas 

colacionadas aos autos dentro de um sistema do livre convencimento 

motivado, estando no presente caso concreto, os autos prontos para 

julgamento.

 A parte requerida, regularmente citada, em sua peça contestatória 

aventou preliminar de nulidade sob os fundamentos de que não foi 

constituído em mora, tornando a busca e apreensão nula de pleno direito. 

Alternativamente, requereu a improcedência da ação com base na teoria 

do adimplemento substancial do débito ou a declaração de nulidade da 

aplicação da cumulação de correção monetária e multa abusiva, julgando 

improcedente a ação pela cobrança indevida da correção monetária.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade sob o fundamento da não 

constituição em mora, suscitada pelo requerido.

 Isso porque, embora a comprovação da mora seja imprescindível à busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o credor pode demonstrar a 

mora do devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento 

ou protesto de título, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça:

 “(...) uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a 

mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor. (...)” (AgRg no AREsp n. 

368.734/SC, Rel. o Ministro SIDNEI BENETI, DJe10/10/2013).

Diante disso, considerando o instrumento de protesto apresentado à fl. 18, 

rejeito a preliminar de nulidade.

 Quanto à tese do adimplemento substancial, segundo melhor 

jurisprudência, somente tem cabimento em casos específicos em que o 

devedor já cumpriu quase a totalidade do contrato, o que não é o caso dos 

autos considerando que o demonstrativo de fl. 19 revela que o requerido 

pagou apenas 28 parcelas de um total de 60 parcelas.

 Quanto ao pedido genérico de revisão de cláusulas contratuais, 

formulado pelo requerido, pugnando pela improcedência da ação pela 

cobrança indevida da correção monetária, esse não merece prosperar, 

pois o entendimento sacramentado na jurisprudência é no sentido de que, 

em razão dos bancos serem instituições financeiras, são insuscetíveis à 

disciplina da Lei de Usura, razão pela qual, é lícita e legalmente aceita a 

cobrança de juros fixados em conformidade com o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça e do STJ.

 Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – 

FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – LIMITAÇÃO DOS 

JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA – CONDICIONAMENTO SENTENCIAL MANTIDO – O STJ, já 

consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se 

sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; 

e, aplicando a sistemática do art. 543-C do CPC, dos recursos repetitivos, 

pacificou o entendimento de que somente será reconhecida a abusividade 

dos juros pactuados se a taxa estipulada for uma vez e meia superior à 

média daquela praticada no mercado, não comportando a limitação imposta 

no julgamento singular. (TJ-MT - Ap 49924/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHOS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/07/2015, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicado no DJE 21/07/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO 
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– FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADES NÃO 

CONSTATADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ANÁLISE DO 

PEDIDO DE PAGAMENTO EM JUÍZO – REJEITADA – PEDIDO GENÉRICO DE 

REVISÃO DE CLÁUSULA SEM ESPECIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO – 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – 

LIMITAÇAÕ DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INAPLICÁVEL. Tratando-se 

a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de 

perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 

É defeso a este Tribunal de Justiça o conhecimento da matéria 

concernente ao pagamento em juízo das parcelas que o apelante entende 

devidas, porquanto o órgão jurisdicional de primeira instância não se 

pronunciou sobre o tema. Não pode a parte pedir, de forma genérica, a 

revisão de cláusulas sem especificar quais pretende ver revistas. Óbice 

pela Súmula 381 do STJ. (...) As instituições financeiras não se sujeitam à 

limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33) e na Súmula 596/STF, sendo certo que a estipulação destes 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e somente 

devem ser reduzidos judicialmente se fixados em patamar muito elevado, 

acima da taxa média praticada no mercado. (TJ-MT, APL: 

00011333420148110025 137455/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FIHOS, data de julgamento: 16.11.2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, data de publicação: 21.11.2016. sem grifos no original).

 Os documentos juntados pela parte demandante, por seu turno, são aptos 

a comprovar que o contrato foi regularmente firmado entre as partes, 

havendo descumprimento do avençado pela parte requerida.

 Diante da alegação de não pagamento caberia à parte devedora provar 

que o fez, apresentando comprovantes de quitação, o que não ocorreu.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da parte autora, para, 

com fulcro no art. 3º, §5º do Decreto-lei 911/69, consolidar para si a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição 

inicial, e assim o faço, com análise de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Confirmo, ainda, a liminar anteriormente deferida.

 Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 800,00, nos termos do Código 

de Processo Civil.

 Expeçam-se os ofícios para liberação do veículo, se necessário.

 Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 As providências.

Juína/MT, 28 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96540 Nr: 4981-63.2013.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de inventário proposta por LEONEL RIBEIRO DA COSTA 

já qualificado nos autos.

 Com a inicial de fls. 05/07, vieram os documentos de fls. 08/15.

Despacho inicial à fl. 17.

Decisão nomeando inventariante, bem como abrindo prazo para 

apresentação das primeiras declarações à fl. 19.

Devidamente intimado a apresentar as primeiras declarações (23-v), o 

autor deixou transcorrer o prazo in albis (fl. 24 e 33).

Decisão determinando a intimação do polo ativo para dar andamento no 

feito sob pena de extinção (fl. 26).

Ante a inércia da causídica constituído pelo autor, foi expedida a intimação 

pessoal deste para manifestar nos autos, se há interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

todavia, conforme AR, acostado às fl. 40-v, verifica-se que a 

correspondência foi devolvida sem cumprimento em razão da mudança de 

endereço, o que impossibilitou sua intimação pessoal.

 Em seguida, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos verifico a ausência de interesse processual vez 

que o feito tramita desde o ano de 2013 sem que o autor tenha 

apresentado até o momento providência efetiva e apta ao prosseguimento 

regular da ação.

Verifica-se, ainda, que a carta de intimação foi remetida ao endereço 

informado pelo autor na peça inicial, razão pela qual a intimação pessoal 

se perfectibilizou, pois é dever da parte manter o endereço atualizado, 

cabendo às partes informarem ao juízo qualquer mudança, ainda que 

temporária.

 O descumprimento de tal ônus processual acarreta à parte negligente a 

sanção da presunção de validade da intimação efetuada no endereço 

informado na peça vestibular, pois nos moldes do art. 274, parágrafo 

único do CPC, o autor concorreu para a extinção do processo ao deixar 

de atualizar seu endereço nos autos.

 Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL QUE, AINDA QUE DETERMINADA 

PELO JUÍZO DE PISO, TAMPOUCO TERIA SUCESSO, TENDO EM VISTA 

QUE DESATUALIZADO O ENDEREÇO DA EXEQUENTE. DEMANDANTE QUE 

CONCORREU PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO NÃO MANTENDO 

ATUALIZADOS OS SEUS DADOS PERANTE O JUÍZO. O Tribunal a quo 

assentou ainda, à luz do art. 274 do CPC/2015, que a própria recorrente 

concorre para a extinção do processo, ao deixar de atualizar seu 

endereço nos autos (...) na presente hipótese, ainda que se tentasse a 

intimação pessoal, a mesma tampouco surtiria efeito, eis que 

desatualizado o endereço da parte autora, ora recorrente. Ou seja, a 

própria demandante concorreu para a extinção do processo não 

mantendo atualizados os seus dados perante o Juízo, na forma do artigo 

274, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15) (...) 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. A meu 

ver, então, não há que se falar em equívoco do decisum, posto que a 

exequente deixou de cumprir obrigação que lhe incumbia, não informando 

ao Juízo sua mudança de endereço. (STJ - AREsp: 1294179 RJ 

2018/0115040-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Publicação: DJ 01/08/2018).

Diante disso, conclui-se que a parte autora não tem mais interesse na 

demanda, eis que, há 04 (quatro) anos abandonou o processo, que 

aguarda providências da sua parte, impedindo o bom e regular 

desenvolvimento do feito.

 Nos termos do art. 485, Inc. III do Novo Código de Processo Civil, incumbe 

à parte a promoção das diligências necessárias para obtenção dos 

elementos necessários ao andamento normal do feito, ou ainda, buscar os 

meios legais cabíveis à espécie, sob pena de não o fazendo implicar na 

impossibilidade de prosseguimento válido e regular do processo, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, consubstanciado no fato de que cabe a parte interessada 

promover o andamento do processo, providenciando os atos e diligências 

que lhe incumbir, a extinção do processo sem a resolução do mérito é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

Juína/MT, 30 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96704 Nr: 5168-71.2013.811.0025

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARDOSO BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA - CENTRALIZADORA DE SERVIÇOS 

DE BANCOS S/A, TALITA CONFECÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARIOTTI - 

OAB:8300/MT, ALINE BARINI NESPOLI ROVERI - OAB:9229/MT, 

CARLOS EDUARDO VIANA - OAB:16.642/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A/MT, LASTHENIA DE FREITAS BARAO - OAB:4695/MT, 

LUCAS THIAGO MARQUES DUARTE - OAB:18.202/MT, LUCIMARA 

RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - OAB:OAB/MT 3.961, MARCELO 

ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, MIRIAM PERON 

PEREIRA CURIATI - OAB:104430/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - 

OAB:15.300/MT

 (...) "Diante disso, conclui-se que a parte autora não tem mais interesse 

na demanda, eis que há aproximadamente 04 (quatro) anos abandonou o 

processo, que aguarda providências da sua parte, impedindo o bom e 

regular desenvolvimento do feito.

 Nos termos do art. 485, Inc. III do Novo Código de Processo Civil, incumbe 

à parte a promoção das diligências necessárias para obtenção dos 

elementos necessários ao andamento normal do feito, ou ainda, buscar os 

meios legais cabíveis à espécie, sob pena de não o fazendo implicar na 

impossibilidade de prosseguimento válido e regular do processo, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.Assim, 

consubstanciado no fato de que cabe a parte interessada promover o 

andamento do processo, providenciando os atos e diligências que lhe 

incumbir, a extinção do processo sem a resolução do mérito é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.Juína/MT, 

28 de agosto de 2018.VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 93884 Nr: 2068-11.2013.811.0025

 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: KFDS, MBA, MPDEDMG, CBDA, PDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 (...) " Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente procedimento 

para condenar o representado a pagar, nos termos do artigo 249 do ECA, 

multa de 03 (três) salários de referência (mínimos) a serem destinados em 

prol do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes. Por conseguinte, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito. Ciência ao Ministério 

Público. Após o decurso do prazo voluntário, arquive-se com as cautelas 

legais.

 As providênciaJuína/MT, 28 de agosto de 2018.VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 117820 Nr: 159-26.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO DE ANUNCIAÇÃO DOS REIS, 

ROBERTO MANFRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 Considerando o disposto no provimento de n°68 do CNJ (Uniformização 

do procedimento de levantamento de depósito judicial), IMPULSIONO os 

autos ao setor de matéria de imprensa para as devidas intimações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 117820 Nr: 159-26.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO DE ANUNCIAÇÃO DOS REIS, 

ROBERTO MANFRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 "Vistos etc.Expeça-se alvará para levantamento do valor descrito à fl. 63, 

devendo ser depositado na conta bancária informada à fl. 64.

Após, se nada mais for requerido, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 22 de agosto de 2018.VICTOR LIMA PINTO 

COELHOJuiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 94670 Nr: 2908-21.2013.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 (...) "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da parte autora, 

para, com fulcro no art. 3º, §5º do Decreto-lei 911/69, consolidar para si a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição 

inicial, e assim o faço, com análise de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo, ainda, a liminar 

anteriormente deferida. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 800,00, nos 

termos do Código de Processo Civil. Expeçam-se os ofícios para liberação 

do veículo, se necessário.Após transitada em julgado a sentença, AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

I n t i m e m - s e . C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

M A N D A D O / N O T I F I C A Ç Ã O / O F Í C I O / C A R T A  P R E C A T Ó R I A . A s 

providências.Juína/MT, 28 de agosto de 2018.VICTOR LIMA PINTO 

COELHOJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96540 Nr: 4981-63.2013.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) "Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.Juína/MT, 30 de agosto de 2018.VICTOR 

LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito"

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000275-78.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER FALCI (EXECUTADO)

ELAINE SILVA RIBEIRO FALCI (EXECUTADO)

MARIAH CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1000275-78.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 105.901,39; 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: MARIAH 

CONFECCOES LTDA - ME, ELAINE SILVA RIBEIRO FALCI, ALEXANDER 

FALCI Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: MARIAH 

CONFECCOES LTDA - ME, ELAINE SILVA RIBEIRO FALCI, ALEXANDER 

FALCI Data de Distribuição da Ação: 22/03/2017 10:11:30. FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), 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: MARIAH 

CONFECCOES LTDA - ME, ELAINE SILVA RIBEIRO FALCI, ALEXANDER 

FALCI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 

105.901,39, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DÉBITO ATUALIZADO: R$ 105.901,39 Despacho/Decisão: "Vistos etc.I – 

Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II 

da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.II – Para as hipóteses 

de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.III – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial.IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível à informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado".Juína/MT, 22 de março 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, 12 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.: 104324 Nr: 4646-10.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SOMBRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva externada na denúncia para CONDENAR o acusado ALCEU 

SOMBRA DA COSTA, vulgo “SECÃO” como incurso nas penas do art. 157, 

caput, c/c art. 70, ambos do CP. Em observância as diretrizes dos artigos 

59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena:Roubo contra a 

vítima Erik Anderson MarkoskiPena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) 

anos, e multa;(...) DO CRIME FORMALEm sendo aplicável ao caso a regra 

prevista no art. 70, do CP, a vista da existência concreta da prática de 2 

(dois) crimes, os quais tiveram suas penas individuais devidamente 

dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das penas, 

aumentada de 1/6, alcançando uma PENA DEFINITIVA de 8 (oito) anos, 6 

(seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 217 (duzentos e dezessete) 

dias-multa.A pena deverá ser cumprida em regime FECHADO, nos termos 

do art. 33, § 2º, “a”, do CP.O réu NÃO PODERÁ RECORRER EM 

LIBERDADE, isso porque, para além do regime fixado ser incompatível com 

a liberdade, os motivos da prisão preventiva decretada à fl. 19-21 (autos 

sob o código n. 104127

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132940 Nr: 4432-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Mendes Pereira - 

OAB:4455

 Código de rastreabilidade: 81120183650957

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 132940.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 11/09/2018 17:09:49

Assunto: PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

FINALIDADE DE INTIMAR O RÉU DA R. SENTENÇA PROLATADA NOS 

AUTOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138104 Nr: 2052-81.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA SOUZA AMORIM, VALDINEY SILVA 

DOS SANTOS, DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEIÇÃO, CLAUDINEI DA 

SILVA DOS SANTOS, CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS, MIRIAN DE 

SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito de ausentar-se da Comarca formulado pela acusada Marta 

Souza Amorim, na forma requerida.

Para tanto, DEVERÁ a acusada apresentar imprescindivelmente os 
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comprovantes mencionados pelo Ministério Público à f. 652, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas após seu retorno, cumprindo-se rigorosamente 

as condições contidas na cota ministerial, SOB PENA de revogação do 

benefício da prisão domiciliar.

No mais, considerando que o acusado Claudemir Franco de Farias não 

apresentou defesa preliminar e indicou o Advogado Dr. Caio Fernando 

Gianini Leite para patrocinar sua defesa, INTIME-SE o causídico para, no 

prazo de 5 (cinco) dias apresentar a defesa preliminar.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104324 Nr: 4646-10.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SOMBRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283

 Código de rastreabilidade: 81120183650975
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Assunto: PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

FINALIDADE DE INTIMAR O RÉU DA R. SENTENÇA PROLATADA NOS 

AUTOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123867 Nr: 3773-39.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER SIQUEIRA DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Execução Número: 3773-39.2016.811.0025

Nome Reeducando: Valter Siqueira de Sene

Condenações:

Pena: 15a 0m 0d

Data Condenação: 04/10/2015

Data do Fato: 04/10/2015

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 2/5 - Hediondo Primário

Remições:

 Quantidade de Dias: 6

Quantidade de Dias: 31

Quantidade de Dias: 97

Quantidade de Dias: 61

Data de Prisão Definitiva: 04/10/2015

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 04/10/2015

Data para progressão de regime: 22/03/2021

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 04/10/2015

Data Livramento Condicional: 22/03/2025

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 11a 6m 10d

Pena Cumprida até data Atual: 2a 11m 7d

Data do Término da Pena: 22/03/2030

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123867 Nr: 3773-39.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER SIQUEIRA DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito de f. 53, na forma requerida. Para tanto, EXPEÇA-SE a guia 

de execução penal definitiva, bem como CERTIFIQUE-SE se há remições a 

serem juntadas.

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140734 Nr: 20157-94.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 181, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 48293 Nr: 2702-46.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Gaspar Neto - 

OAB:9174-B/MS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127978 Nr: 1266-71.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Vistos,

Diante da informação de que o recuperando está preso na Comarca de 

Colniza/MT, e tendo aquele Juízo solicitado a remessa do PEP, DETERMINO 

que encaminhe o PEP imediatamente, conforme solicitado.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120706 Nr: 1838-61.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA, 

REGINALDO FELISBERTO DA SILVA, DOUGLAS ANTONIO VIANA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT, 

FLÁVIO LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 
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desfavor de WENDER RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA, REGINALDO 

FELISBERTO DA SILVA e DOUGLAS ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA, vulgo 

“LEBRÃO ou SANSÃO” como incurso nas penas do art. 288, parágrafo 

único, do CP (1º fato), art. 250, inciso II, alínea “b”, do Código Penal (2º 

fato) e art. 244-B, do ECA (3º fato), todos na forma do art. 69, do CP.

 A denúncia foi recebida no dia 23 de maio de 2016 (fl. 120-122).

 Citados, os acusados apresentaram defesa preliminar (fl. 125-127, 

172-182 e 248-258).

Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas várias 

testemunhas, procedendo-se com o interrogatório dos acusados, 

culminando em alegações finais orais pelo Ministério Público, o qual 

pugnou pela absolvição quanto ao crime de associação criminosa e pela 

condenação dos acusados quanto aos delitos previsto no art. 250, inciso 

II, alínea “b”, do Código Penal e art. 244-B, do ECA (fl. 330-332).

A Defesa do acusado Wender, por sua vez, apresentou memoriais finais 

pleiteando pela absolvição quanto aos crimes de corrupção de menores e 

associação criminosa por falta de provas e erro de tipo, bem como pela 

desclassificação do crime de incêndio para o crime de dano (fl. 343-353). 

Já a Defesa dos acusados Douglas e Reginaldo pugnou pela absolvição 

pelo fundamento da negativa de autoria (fl. 361-367 e 368-373).

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Pois bem, a imputação que pesa sobre os acusados diz respeito à prática 

dos delitos tipificados no art. 288, parágrafo único, do CP (1º fato), art. 

250, inciso II, alínea “b”, do Código Penal (2º fato) e art. 244-B, do ECA (3º 

fato), in verbis:

“Art. 250 do CP - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade 

física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa”.

“Art. 288 do CP - Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim 

específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é 

armada ou se houver a participação de criança ou adolescente”.

“Art. 244-B do ECA - Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 

(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a 

praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”.

Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos delitos 

capitulados na denúncia.

1. DO CRIME DE CAUSAR INCÊNDIO (ART. 250, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO 

CÓDIGO PENAL - 2º FATO)

 a) Da materialidade do delito:

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante (f. 07 e 

10), termos de depoimento e declarações (fl. 12, 26, 31/32, 35, 72, 95, 97), 

termo de apreensão (f. 14), laudo pericial de engenharia legal (fl. 16-21), 

termo de reconhecimento fotográfico (f. 29, 33, 41), termo de 

reconhecimento de objeto (f. 30, 34), termo de informação (f. 37, 38), 

termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 42/43, 48), 

boletim de ocorrência (f. 55/56, 88), bem como termo de exibição (f. 

85/86).

b) Da autoria dos acusados:

Da mesma forma, a autoria delitiva está sobejamente comprovada nos 

autos. Afinal, os acusados Reginaldo e Wender confessaram ter 

participado do crime de incêndio, juntamente com o menor Marlon.

Com efeito, embora o acusado Douglas (Lebrão/ Sansão) tenha negado a 

autoria delitiva, justificando que apenas “veio junto”, pois “duvidou que 

eles iriam fazer”, mas afirmando que “não fez nada”, não posso olvidar, 

por outro lado, que ele confessou em juízo ter trazido o menor Marlon até o 

local do crime em sua motocicleta, o que foi confirmado por Marlon.

Nessa toada, não obstante em juízo os acusados e testemunhas 

envolvidas no crime tenham dito que não sabem de quem teria surgido a 

ideia, vejo que na Depol o menor Marlon declarou que “Lebrão teve a ideia 

de atear fogo” (f. 38), bem como Jhonatas da mesma forma afirmou que 

“Sansão teve a ideia de atear fogo nas motocicletas da Polícia Militar” (f. 

26). Importante ressaltar que Sansão e Lebrão são apelidos que se 

referem a mesma pessoa, qual seja, o acusado Douglas.

 A testemunha Davson Carlos Oliveira Pereira, este que também estava no 

local do crime, declarou em juízo que estava junto com Douglas, Wesley, 

Marlon no “Braw Sugar” e lá surgiu a ideia de atearem fogo nas 

motocicletas. Afirmou, ainda, que Wender, Reginaldo e Marlon entraram no 

pátio do fórum, sendo que Marlon “jogou a gasolina” e Wender “acendeu o 

isqueiro”, mas ele ficou assistindo de longe.

 No mesmo sentido, a testemunha Marlon Vitor Danelli dos Santos declarou 

em juízo, em suma, que quando estava com “Douglas, Reginaldo, Wender, 

Weslei, Davson no Braw Sugar”, tiveram a ideia de praticar o crime, sob a 

justificativa de que Jonathan havia sido agredido pelos policiais militares 

quando de uma abordagem momentos antes. Sobre o crime, Marlon relatou 

que Reginaldo “cortou os banco” e Wender “riscou o inqueiro”, momento 

em que confessou que “joguei gasolina”.

Ademais, a testemunha Wesley David Santos de Souza afirmou em juízo, 

grosso modo, que também estava no bar quando Reginaldo chegou 

sugerindo atear fogo e que Douglas duvidou, ato seguinte Reginaldo e 

Wender vieram na frente e logo em seguida também se dirigiu até próximo 

ao local, juntamente com Douglas e Davson, sendo que Reginaldo, Wender 

e Marlon entraram no pátio do fórum e logo já avistaram o fogo.

 O diálogo testemunhal segue ainda na voz da testemunha Hayammã 

Sanmo dos Santos a qual declarou em juízo, em suma que já estava em 

casa quando Davson chegou e falou “vamo lá a gasolina tá aqui”, 

justificado porém, que ela não quis ir junto, sendo que posteriormente saiu 

com Diorgenys e foram ao “Braw Sugar” e depois passaram em frente ao 

Fórum e viram as motocicletas queimando, o que foi confirmado pela 

testemunha Diorgenys Elias Ferreira, tendo este acrescentado que após 

terem visto as motos queimando foram até a casa de Davson e lá estavam 

algumas pessoas dando gargalhadas e comentando sobre o que haviam 

feito.

 Sendo assim, as circunstâncias em que o fato ocorreu, aliadas às 

declarações das testemunhas e confissão dos acusados Wender e 

Reginaldo demonstram de forma inarredável a prática do crime descrito na 

peça acusatória.

Quanto ao acusado Douglas, embora este não tenha efetivamente ateado 

fogo, entendo que sua atuação foi importante, isso porque além de estar 

ciente da ação criminosa a ser cometida pelos demais acusados, sabendo 

inclusive, que o menor Marlon participaria, ele o transportou em sua 

motocicleta, conduta essa que foi confirmada pelo próprio acusado, 

configurando o auxílio material na concretização do crime.

Ademais, noto que Douglas afirmou que não “acreditou” que os demais 

acusados teriam coragem de praticar o crime e por isso veio até o local, 

contexto confirmado pela testemunha Wesley, o qual acrescentou em juízo 

que “Douglas só duvidou”, o que caracteriza verdadeira instigação na 

pratica do crime, mormente por que Wesley foi a pessoa que transportou o 

menor ao local do crime.

 Sobre a possibilidade de condenação do acusado Douglas em razão de 

sua conduta, pontua Nelson Hungria que:

“Segundo acepção comum, participar é tomar parte em algo, é colaborar 

para um fato alheio. Ocorre a participação quando o agente, não 

praticando atos executivos do delito, concorre de qualquer modo para a 

sua produção. Partícipe é o sujeito dessa forma de concorrência. Ele não 

cumpre o verbo descrito pela norma (“matar”, “subtrair”, “falsificar”), 

porém realiza uma atividade intelectual ou física que contribui para a 

realização do tipo.” (grifo nosso)

No mesmo patamar ético segue Cezar Roberto Bitencourt ao ensinar que: 

“a participação em sentido estrito, como espécie do gênero concurso de 

pessoas, é a intervenção em um fato alheio, o que pressupõe a existência 

de um autor principal. O partícipe não pratica a conduta descrita pelo 

preceito primário da norma penal, mas realiza uma atividade secundária 

que contribui, estimula ou favorece a execução da conduta proibida.” 

(Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 18 ed. rev., ampl. E atual. – São 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 552/553).

Nesse ponto, de acordo com a lição de Francisco Dirceu Barros, existem 

dois tipos de participação, sendo elas a moral e a material. Confira-se:

“Participação moral. Ocorre quando se coloca na mente do executor o 

propósito criminoso ou, se já existia tal propósito, ele se reforça ainda 

mais. Divide-se, também, em duas formas: induzimento e instigação. (...) 

Instigação: é o ato de iniciar, reforçar, estimular a preexistente resolução 
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delitiva. Pode ocorrer mediante reforço da resolução do executor cometer 

o delito, em promessa de ajuda material ou moral após o crime. 

Participação material. Fala-se em participação material, quando alguém se 

insinua no processo de causalidade física (...) Pode ser prestado na 

preparação ou na execução do delito”.

 Confira-se julgados pretorianos que indicam o caminho a ser trilhado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTS. 15 DA LEI 

Nº 10.826/2003). DEFESA DA INOCÊNCIA.DESCABIMENTO. PROVAS DE 

MATERIALIDADE E DE AUTORIA.PARTICIPAÇÃO MEDIANTE 

OFERECIMENTO DE APOIOS MORAL E MATERIAL. RECURSO 

DESPROVIDO. Coautor é aquele que pratica, de algum modo, a figura 

típica, enquanto ao partícipe fica reservada a posição de auxílio material 

ou suporte moral (onde se inclui o induzimento, a instigação ou o 

comando) para a concretização do crime.Consegue-se, com isso, uma 

clara visão entre dois agentes distintos na realização do tipo penal - o que 

ingressa no modelo legal da conduta proibida e o que apóia, de fora, a sua 

materialização - proporcionando uma melhor análise da culpabilidade. É 

certo que o juiz pode partícipe, desde que seja recomendável". (TJ-PR - 

ACR: 6334130 PR 0633413-0, Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, 

Data de Julgamento: 10/05/2010, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 

DJ: 415) (grifo nosso)

“(...) CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUSIVO DE QUE O RECORRIDO 

CONCORREU PARA O CRIME PORQUANTO TINHA TOTAL CIÊNCIA DE QUE 

A ARMA DE FOGO EMPRESTADA AOS MENORES INFRATORES ERA 

DESTINADA À PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. CONDUTA DE 

PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE AUXILIAR (ARTIGO 29 DO CP). ATO 

INFRACIONAL DEVIDAMENTE COMPROVADO, TANTO QUE LHES FOI 

APLICADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO JUÍZO MENORISTA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA ARMA DE FOGO PARA CONFIGURAR A 

MAJORANTE DO DELITO DE ROUBO (INEFICAZ) BEM COMO PARA 

MANTER A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NA LEI DE 

ARMAS (ATIPICIDADE) UMA VEZ QUE O LAUDO OFICIAL ATESTOU QUE 

NÃO É CAPAZ DE PRODUZIR DISPAROS. PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO. (...) O Código Penal Brasileiro dispõe no caput do art. 29 que 

"quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este 

cominadas, na medida de sua culpabilidade". Na modalidade de 

participação a doutrina pátria ensina que ela pode ser moral ou material. 

Julio Fabbrini Mirabete ensina que o partícipe "não comete a conduta 

descrita pelo preceito primário da norma, mas pratica uma atividade que 

contribui para a realização do delito. (Manual de Direito Penal, Parte Geral, 

I, 20ª edição, pag 232). Diz-se moral a participação nos casos de 

induzimento (que é tratado pelo Código Penal como determinação) e 

instigação. Material seria a participação por cumplicidade (prestação de 

auxílios materiais). Rogério Greco relata que" na cumplicidade ou 

prestação de auxílios materiais, o participe facilita materialmente a prática 

da infração penal, por exemplo, cedendo a escada para aquele que deseja 

adentrar na casa da vítima, a fim de levar a efeito uma subtração, ou o que 

empresta a sua arma para que o autor possa causar a morte de seu 

desafeto. "Grifei (Curso de Direito Penal, Parte Geral, Editora Impetus, pág. 

451). Cezar Roberto Bitencourt acrescenta que a cumplicidade"é a 

participação material, em que o partícipe exterioriza a sua contribuição 

através de um comportamento, de um auxílio. Pode efetivar-se, por 

exemplo, através do empréstimo da arma do crime, de um veículo para 

deslocar-se com mais facilidade, de uma propriedade etc." (Tratado de 

Direito Penal, Parte Geral, livro I, 10ª edição, 2006, pag 524). 8 - Os 

mestres Nelson Hungria e Heleno Fragoso ao tratar do tema e encerram a 

conduta da participação como "a prestação do serviço, ministração de 

instruções ou fornecimento de meios para a execução do crime, mas sem 

participação direta ou imediata nesta.do mesmo modo, tratando-se de 

auxílio, é indispensável a scientia sceleris, a consciência de contribuir 

para o crime. Por mais imprudente que tenha sido, por exemplo, o 

emprestar uma arma a um indivíduo facinoroso, que vem a utilizar-se dela 

para a prática de um homicídio, é irreconhecível a participação, se quem 

confiou a arma ignorava o propósito criminoso." (Comentários ao Código 

Penal, volume I, tomo II, editora Forense, pag. 422/423). Mutatis mutandis, o 

exemplo externado pelos mestres doutrinadores se encaixa, a contrario 

sensu, perfeitamente no caso sob exame, uma vez que o causado tinha 

total conhecimento da vontade dos menores, porquanto sua ação se 

aperfeiçoa na conduta típica prevista no artigo 157, § 2º, inciso II na forma 

do artigo 29, ambos do Código Penal. (...) 14 - Provimento parcial do 

r e c u r s o . ”  ( T J - R J  -  A P L :  0 3 4 6 2 7 1 6 9 2 0 1 2 8 1 9 0 0 0 1  R J 

0346271-69.2012.8.19.0001, Relator: DES. JOSE MUINOS PINEIRO FILHO, 

Data de Julgamento: 10/07/2014, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 10/09/2014 14:25)

Assim, diante da participação efetiva entendo que a condenação do 

acusado Douglas como partícipe é medida que se impõe, isso por que 

concorreu para o crime prestando auxílio material e moral na execução do 

crime, conforme prevê o art. 29 do CP.

Insta consignar que não se trata de participação de menor importância, 

nos termos do art. 29, § 1º, do CP, uma vez que a conduta do réu foi 

imprescindível para a realização do delito na forma em que foi operada, 

pois instigou os demais acusados a praticar o crime, tendo inclusive, 

transportado em sua moto o menor Jhonatas.

 Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE 

MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA AÇÃO PARA O 

SUCESSO DA EMPREITADA. COAUTORIA CARACTERIZADA. (...) 2) Se a 

atuação do apelante foi de fundamental importância para o sucesso da 

empreitada criminosa, revela a hipótese verdadeira coautoria e não 

participação de menor importância; 3) O agente que presta auxílio material 

para fuga, de modo a propiciar a prática do crime por seus comparsas, é 

coautor do delito, sendo a sua colaboração de fundamental importância 

para o sucesso da empreitada criminosa; (...) 6) Apelo desprovido.” 

(Processo nº 0018223-52.2014.8.03.0001, Câmara Única do TJAP, Rel. 

Raimundo Vales. unânime, DJe 21.05.2015).

Por fim, é impossível a desclassificação do crime de incêndio para o delito 

de dano, isso por que o Laudo Pericial descreveu que no local havia cinco 

motocicletas e uma caminhonete e que todos os veículos foram atingidos 

pelo “incêndio severo”, “com indícios de ação intencional”, (fl. 16-21), 

mormente se considerar que o crime foi praticado no pátio do Fórum desta 

Comarca, este que fica localizado ao lado da Câmara Municipal, restando 

indubitável que além dos acusados destruírem patrimônio público, ainda 

colocaram em risco as edificações vizinhas.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - INCÊNDIO EM EDIFÍCIO PÚBLICO - 

DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE 

DEVIDAMENTE COMPROVADA - EXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO - 

PENA-BASE - REANÁLISE - DESCABIMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

- NECESSIDADE. 1. Tendo em vista que o agente, consciente e 

voluntariamente, ateou fogo em sua cela, colocando em risco a vida dos 

outros presos, bem como causou efetivo dano à patrimônio público, devem 

ser aplicadas, em observância ao princípio da especialidade, as normas 

constantes no art. 250, § 1º, II, b, do Código Penal, em detrimento daquela 

prevista no art. 163 do mesmo diploma legal. (...) V. Para configurar o 

crime de incêndio é necessário que haja perigo, que coloque em risco 

efetivo e concreto pessoas ou coisas. Inexistindo o perigo, em concreto, 

ou para pessoas, ou para incolumidade pública ou para o patrimônio de 

outrem, imperiosa é a desclassificação da conduta e a condenação do 

agente pelo delito de dano qualificado. (TJ-MG - APR: 10610140004116001 

MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 

13/10/2016, Câmaras Criminais / 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 

21/10/2016) (grifo nosso)

Desse modo, pelo conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não 

pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não socorrendo em 

favor dos acusados qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o 

decreto condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e 

legal a ser trilhado.

c) Da causa de aumento

Considerando que o crime ocorreu no pátio do Fórum da Comarca de 

Juína, expondo a perigo o patrimônio público, é suficiente para configurar 

a majorante prevista no § 1º, inciso II, alínea “b”, do art. 250, do Código 

Penal.

Julgado que sintetiza esse entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA - 

INCÊNDIO EM EDIFÍCIO PÚBLICO (ART. 250, § 1º, INC. II, ALÍNEA B, CP)- 

SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - AUTORIA E 

MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DOLO CONFIGURADO - 

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO - 

SENTENÇA MANTIDA. - Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, 

além do fato de que a conduta praticada pelo réu expôs a perigo concreto 

a incolumidade pública e a vida dos demais detentos do estabelecimento 

prisional, a manutenção da sentença condenatória é a medida que se 

impõe. - O conjunto probatório evidencia que o apelante, ao pôr fogo na 

cela onde se encontrava detido, expôs a perigo a vida e a integridade 
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física de terceiros, mostrando-se inviável a desclassificação para o delito 

de dano. (TJ-MG - APR: 10388130015620001 MG, Relator: Wanderley 

Paiva, Data de Julgamento: 30/05/2017, Câmaras Criminais / 1ª Câmara 

Criminal, Data de Publicação: 06/06/2017) (grifo nosso)

2. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA - 3º 

FATO)

a) Da materialidade do delito:

A materialidade do delito restou demonstrada ante o boletim de ocorrência 

(fl. 67-70), depoimento do adolescente Marlon Vitor Danelli dos Santos 

prestado em ambas as fases processuais, bem como na cópia do 

documento de identidade, demonstrando que contava com 17 (dezessete) 

anos de idade (fl. 39).

 b) Da autoria dos acusados:

De igual forma, também ficou demonstrada a autoria por meio dos 

depoimentos prestados pelo menor acima citado, bem como pela confissão 

dos acusados.

De resto, não há que se falar em ausência de prova da corrupção efetiva 

dos menores, pois o delito prescinde de prova nesse sentido, de acordo 

com a súmula 500 do STJ: "A configuração do crime do artigo 244-B do 

ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de 

delito formal."

3. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CP - 1º FATO)

a) Da materialidade:

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante (f. 07 e 

10), termos de depoimento e declarações (fl. 12, 26, 31/32, 35, 72, 95, 97), 

termo de apreensão (f. 14), laudo pericial de engenharia legal (fl. 16-21), 

termo de reconhecimento fotográfico (f. 29, 33, 41), termo de 

reconhecimento de objeto (f. 30, 34), termo de informação (f. 37, 38), 

termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 42/43, 48), 

boletim de ocorrência (f. 55/56, 88), bem como termo de exibição (f. 

85/86).

b) Da autoria dos acusados:

Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP, verifico que não há como 

imputar tal crime aos acusados, uma vez que as provas coligidas nos 

autos não são firmes e suficientes para apontar que os réus possuíam um 

vínculo associativo permanente ou mesmo a demonstração clara da 

vontade de se unirem com a finalidade específica de cometer crimes, com 

habitualidade e estabilidade, restando afastada a existência de uma 

associação criminosa.

Nessa perspectiva, CLEBER MASSON ensina que “o núcleo do tipo é 

“associarem-se”, ou seja, aliarem-se, reunirem-se, congregarem-se mais 

de três pessoas para o fim de cometer crimes (...) é imprenscindível o 

vínculo associativo, revestido de estabilidade e permanência, entre seus 

integrantes (...) ausente esse vínculo associativo, a união de quatro ou 

mais indivíduos para a prática de um ou mais crimes caracteriza o 

concurso de pessoas ”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

 “APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR QUADRILHA, PORTE DE 

ARMA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO - PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DAS VÍTIMAS - 

DELITOS DE LESÃO, AMEAÇA E VIAS DE FATO DEVIDAMENTE 

COMPROVADOS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ARMA 

DESMUNICIADA - IRRELEVÂNCIA - FORMAÇÃO DE QUADRILHA - 

ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER OS APELANTES DAS 

IMPUTAÇÕES DO ART. 288 DO CP - APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP - 

SITUAÇÃO IDÊNTICA - EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO AO 

ACUSADO LUCIVAN. Os depoimentos das vítimas e das testemunhas 

comprovam a participação de todos os apelantes nos delitos de ameaça e 

de lesão corporal, bem como na contravenção de vias de fato. O simples 

fato de portar arma de fogo de uso permitido e de munição de uso 

permitido caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei nº 

10.826/2003, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo 

abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva. Para a configuração 

do delito descrito no art. 288 do CP é necessário, além da reunião de mais 

de três pessoas, um vínculo associativo permanente e não eventual para 

fins criminosos. No caso dos autos, não foi demonstrado o caráter de 

estabilidade e permanência, havendo, portanto, um mero concurso de 

agentes. Absolvição dos apelantes das imputações do art. 288 do Código 

Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Nos 

termos do art. 580 do CPP, estende-se a absolvição do delito de quadrilha 

ao acusado Lucivan Vieira dos Reis, porquanto são idênticas as situações 

neste processo.” (Apelação nº 0000664-32.20128.11.0033, 1ª Câmara 

Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 04.02.2014, Publ. 07.02.2014).” 

(grifo nosso)

“PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE 

ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO 

MANTIDA. (...) 1. Para a configuração do delito de associação criminosa 

(art. 288, caput, do CP) é necessária à conjugação dos seguintes 

elementos do tipo: a) concurso necessário de pelo menos quatro 

(atualmente, três) pessoas; b) finalidade específica dos agentes voltada 

ao cometimento de delito; e c) exigência de estabilidade e de permanência 

da associação criminosa. Precedente do STJ. 2. Ocorre que, como bem 

ressaltado pelo juízo a quo e da análise do acervo probatório, verifica-se 

que o réu "auxiliou na organização prévia do delito, participando das 

reuniões que o antecederam, bem como no apoio logístico ao grupo e seria 

recompensando financeiramente com parte do produto do roubo, 

circunstâncias, porém, que não bastam para demonstrar que estava 

associado de forma permanente para a prática de crimes". Manutenção da 

absolvição quanto a este delito. (...)” (ACR nº 12691/PE 

(0012144-05.2013.4.05.8300), 4ª Turma do TRF da 5ª Região, Rel. Edilson 

Pereira Nobre Júnior. j. 06.10.2015, unânime, DJe 08.10.2015).

A rigor, o que houve foi uma decisão criminosa apenas naquele momento.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva externada na denúncia para CONDENAR os réus WENDER 

RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA, REGINALDO FELISBERTO DA SILVA e 

DOUGLAS ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA, vulgo “LEBRÃO ou SANSÃO” 

nas penas do art. 250, § 1°, inciso II, alínea “b”, do Código Penal e art. 

244-B, do ECA, c/c o art. 29 e 69, do CP, ABSOLVENDO-OS quanto ao 

crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:

QUANTO AO RÉU WENDER RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA

a) Do delito de causar incêndio (art. 250, § 1°, inciso II, alínea “b”, do 

Código Penal)

 Pena: reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: GRAVE, na medida em que a conduta de causar o 

incêndio é ainda mais incompatível se levar em conta que a ação delituosa 

não foi praticada simplesmente em um edifício público, mas sim no pátio do 

Fórum desta Comarca, REVELANDO MAIOR AUDÁCIA E OUSADIA do 

acusado, mormente por que vilipendiaram os veículos de ação das forças 

policiais locais;

 2) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: as consequências do crime são GRAVES, pois foram 

destruídos com o incêndio 5 (cinco) motos e 1 (uma) caminhonete, 

apresentando grande prejuízo ao Estado e também à coletividade;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Considerando o quantidade de veículos destruídos, VALORO a 

circunstância judicial citada, dando-lhe maior peso, razão por que FIXO a 

pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento 

e sessenta) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.

Julgado do e. TJMT que corrobora esse entendimento:

“(...) 2. Da pena-base. Em atenção ao princípio da relativa determinação da 

pena, as circunstâncias judiciais podem apresentar-se assimétricas no 

plano de quantificação penal, não possuindo peso igual, podendo assim 

uma delas ensejar acréscimo maior do que outras (...)” (Apelação nº 

0003854-70.2013.8.11.0064, 3ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Juvenal 

Pereira da Silva. j. 09.09.2015, DJe 17.09.2015). (grifo nosso)

2ª FASE

RECONHEÇO a atenuante da menoridade, isso porque o acusado tinha 

menos de 21 anos de idade na época dos fatos, incidindo o disposto no 

art. 65, I, do CP, bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, 
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III, “d”, do CP), razão por que ATENUO a pena em 1/6 para cada atenuante, 

contudo, DEIXO de diminuir a pena aquém do mínimo legal, em observação 

à Súmula 231 do STJ.

Assim, ausentes agravantes da pena, FIXO a pena provisória em 3 (três) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

3ª FASE

INEXISTEM causas de diminuição da pena.

RECONHEÇO a causa de aumento prevista no art. 250, § 1°, inciso II, alínea 

“b”, do CP, uma vez que o crime foi cometido em edifício público, razão por 

que aumento a pena em 1/3 (um terço) e alcanço uma pena DEFINITIVA de 

4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

 Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 4 (quatro) anos de reclusão e 13 

(treze) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.

b) Do delito de Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA)

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal;

2) antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) conduta social: nenhum apontamento significativo;

4) personalidade: sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos: próprios do crime;

6) circunstâncias: ínsitas ao tipo penal;

7) consequências: típicas do delito.

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando a ausência de circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

2ª FASE

INEXISTEM agravantes da pena.

RECONHEÇO a atenuante da menoridade, isso porque o acusado tinha 

menos de 21 anos de idade na época dos fatos, incidindo o disposto no 

art. 65, I, do CP, bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, 

III, “d”, do CP), contudo, DEIXO de diminuir a pena, porque já foi fixada no 

mínimo legal, em observação à Súmula 231 do STJ.

3ª FASE

Sem causas de diminuição ou de aumento.

Assim, estabeleço a pena definitiva do vertente delito 1 (um) ano de 

reclusão.

DO CONCURSO FORMAL

Tendo havido concurso formal, e não comprovada a existência de 

desígnios autônomos, aplica-se a pena mais grave, acrescida, no caso, de 

1/6. Assim, encontro a pena total DEFINITIVA de 4 (quatro) anos e 8 (oito) 

meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, FIXANDO o valor do dia-multa 

em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a situação econômica do réu, 

nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e suficiente para a 

prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, nos 

termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

O réu PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, já que o regime inicial fixado é 

incompatível com a prisão.

 Por conta do quantum da pena, não é o caso de substituição por restritiva 

de direito ou de aplicação do sursis, conforme os arts. 44 e 77, do Código 

Penal.

QUANTO AO RÉU DOUGLAS ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA, VULGO 

“LEBRÃO OU SANSÃO”

a) Do delito de causar incêndio (art. 250, § 1°, inciso II, alínea “b”, do 

Código Penal)

 Pena: reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: GRAVE, na medida em que a conduta de causar o 

incêndio é ainda mais incompatível se levar em conta que a ação delituosa 

não foi praticada simplesmente em um edifício público, mas sim no pátio do 

Fórum desta Comarca, REVELANDO MAIOR AUDÁCIA E OUSADIA do 

acusado, mormente por que vilipendiaram os veículos de ação das forças 

policiais locais;

 2) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: as consequências do crime são GRAVES, pois foram 

destruídos com o incêndio 5 (cinco) motos e 1 (uma) caminhonete, 

apresentando grande prejuízo ao Estado e também à toda coletividade;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Considerando o quantidade de veículos destruídos, VALORO a 

circunstância judicial citada, dando-lhe maior peso, razão por que

 FIXO a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 

(cento e sessenta) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente 

para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime.

Julgado do e. TJMT que corrobora esse entendimento:

“(...) 2. Da pena-base. Em atenção ao princípio da relativa determinação da 

pena, as circunstâncias judiciais podem apresentar-se assimétricas no 

plano de quantificação penal, não possuindo peso igual, podendo assim 

uma delas ensejar acréscimo maior do que outras (...)” (Apelação nº 

0003854-70.2013.8.11.0064, 3ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Juvenal 

Pereira da Silva. j. 09.09.2015, DJe 17.09.2015). (grifo nosso)

 2ª FASE

INEXISTEM agravantes da pena.

RECONHEÇO a atenuante da menoridade, isso porque o acusado tinha 

menos de 21 anos de idade na época dos fatos, incidindo o disposto no 

art. 65, I, do CP, razão pela qual ATENUO a pena em 1/6 e alcanço uma 

pena provisória de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

 3ª FASE

INEXISTEM causas de diminuição da pena.

RECONHEÇO a causa de aumento prevista no art. 250, § 1°, inciso II, alínea 

“b”, do CP, uma vez que o crime foi cometido em edifício público, razão por 

que aumento a pena em 1/3 (um terço) e alcanço uma pena DEFINITIVA de 

4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 177 (cento 

e setenta e sete) dias-multa.

 Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 

20 (vinte) dias de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa à 

razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

b) Do delito de Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA)

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal;

2) antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) conduta social: nenhum apontamento significativo;

4) personalidade: sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos: próprios do crime;

6) circunstâncias: ínsitas ao tipo penal;

7) consequências: típicas do delito.

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando a ausência de circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

2ª FASE

INEXISTEM agravantes da pena.

RECONHEÇO a atenuante da menoridade, isso porque o acusado tinha 

menos de 21 anos de idade na época dos fatos, incidindo o disposto no 

art. 65, I, do CP, contudo, DEIXO de diminuir a pena, porque já foi fixada no 

mínimo legal, em observação à Súmula 231 do STJ.

3ª FASE

Sem causas de diminuição ou de aumento.

Assim, estabeleço a pena definitiva do vertente delito 1 (um) ano de 

reclusão.

DO CONCURSO FORMAL

Tendo havido concurso formal, e não comprovada a existência de 

desígnios autônomos, aplica-se a pena mais grave, acrescida, no caso, de 

1/6. Assim, encontro a pena total DEFINITIVA de 5 (cinco) anos, 6 (seis) 

meses e 3 (três) dias de reclusão e 206 (duzentos e seis) dias-multa, 

FIXANDO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a 
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situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como 

necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, nos 

termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

O réu PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, já que o regime inicial fixado é 

incompatível com a prisão.

 Por conta do quantum da pena, não é o caso de substituição por restritiva 

de direito ou de aplicação do sursis, conforme os arts. 44 e 77, do Código 

Penal.

QUANTO AO RÉU REGINALDO FELISBERTO DA SILVA

a) Do delito de causar incêndio (art. 250, § 1°, inciso II, alínea “b”, do 

Código Penal)

 Pena: reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: GRAVE, na medida em que a conduta de causar o 

incêndio é ainda mais incompatível se levar em conta que a ação delituosa 

não foi praticada simplesmente em um edifício público, mas sim no pátio do 

Fórum desta Comarca, REVELANDO MAIOR AUDÁCIA E OUSADIA do 

acusado, mormente por que vilipendiaram os veículos de ação das forças 

policiais locais;

 2) Antecedentes: o réu possui em seu registro de antecedentes uma 

condenação anterior com trânsito em julgado em 27/07/2015, nos autos 

sob o Código n. 105219. Contudo, deixo para valorá-la na segunda fase 

da dosimetria;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: as consequências do crime são GRAVES, pois foram 

destruídos com o incêndio 5 (cinco) motos e 1 (uma) caminhonete, 

apresentando grande prejuízo ao Estado e também à toda coletividade;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Considerando o quantidade de veículos destruídos, VALORO a 

circunstância judicial citada, dando-lhe maior peso, razão por que FIXO a 

pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento 

e sessenta) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.

Julgado do e. TJMT que corrobora esse entendimento:

“(...) 2. Da pena-base. Em atenção ao princípio da relativa determinação da 

pena, as circunstâncias judiciais podem apresentar-se assimétricas no 

plano de quantificação penal, não possuindo peso igual, podendo assim 

uma delas ensejar acréscimo maior do que outras (...)” (Apelação nº 

0003854-70.2013.8.11.0064, 3ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Juvenal 

Pereira da Silva. j. 09.09.2015, DJe 17.09.2015). (grifo nosso).

 2ª FASE

Tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior 

a estes fatos (27/07/2015), nos autos sob o código n. 105219, o qual 

tramitou nesta Comarca, RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, 

I, do CP), bem como RECONHEÇO a atenuante da menoridade, isso porque 

o acusado tinha menos de 21 anos de idade na época dos fatos, incidindo 

o disposto no art. 65, I, do CP.

Diante do concurso entre agravante e atenuante, APLICO o disposto no 

art. 67 do CP, segundo o qual, “a pena deve aproximar-se do limite 

indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais 

as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do 

agente e da reincidência”.

Nesse ponto, pondero que o entendimento do STJ é de que “a atenuante 

da menoridade deve preponderar sobre qualquer outra circunstância, 

inclusive sobre a reincidência, por sua vez mais gravosa do que os maus 

antecedentes, sob pena de malferimento ao princípio da individualização 

da pena “ (STJ - HC: 33919/SP). Portanto, FIXO a pena provisória em 3 

(três) anos, 10 (dez) meses e 22 (dezessete) dias de reclusão e 146 

(cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

3ª FASE

INEXISTEM causas de diminuição da pena.

RECONHEÇO a causa de aumento prevista no art. 250, § 1°, inciso II, alínea 

“b”, do CP, uma vez que o crime foi cometido em edifício público, razão por 

que aumento a pena em 1/3 (um terço) e alcanço uma pena DEFINITIVA de 

5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 194 (cento e 

noventa e quatro) dias-multa.

 Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 

9 (nove) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa à 

razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

b) Do delito de Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA)

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal;

2) antecedentes: o réu possui em seu registro de antecedentes uma 

condenação anterior com trânsito em julgado em 27/07/2015, nos autos 

sob o Código n. 105219. Contudo, deixo para valorá-la na segunda fase 

da dosimetria;

3) conduta social: nenhum apontamento significativo;

4) personalidade: sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos: próprios do crime;

6) circunstâncias: ínsitas ao tipo penal;

7) consequências: típicas do delito.

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando a ausência de circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

2ª FASE

Tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior 

a estes fatos (27/07/2015), nos autos sob o código n. 105219, o qual 

tramitou nesta Comarca, RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, 

I, do CP), bem como RECONHEÇO a atenuante da menoridade, isso porque 

o acusado tinha menos de 21 anos de idade na época dos fatos, incidindo 

o disposto no art. 65, I, do CP, contudo, DEIXO de diminuir a pena, porque 

já foi fixada no mínimo legal, em observação à Súmula 231 do STJ.

3ª FASE

Sem causas de diminuição ou de aumento.

Assim, estabeleço a pena definitiva do vertente delito 01 (um) ano de 

reclusão.

DO CONCURSO FORMAL

Tendo havido concurso formal, e não comprovada a existência de 

desígnios autônomos, aplica-se a pena mais grave, acrescida, no caso, de 

1/6. Assim, encontro a pena total DEFINITIVA de 6 (seis) anos e 20 (vinte) 

dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, FIXANDO o 

valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a situação 

econômica do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e 

suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Com fundamento no art. 33, § 2º c/c art. 59, III ambos do CP, verificada a 

reincidência do condenado, somada a existência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, o que afasta a incidência da Súmula 269 do STJ, 

deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME 

FECHADO.

Tendo em vista que não houve alteração fática desde a decisão que 

substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (fl. 

220-229), CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade.

 Tendo em vista a reincidência do réu, deixo de converter a pena privativa 

de liberdade por pena restritiva de direito, bem como deixo de proceder à 

suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44, II e do art. 77, II, 

ambos do CP.

CUSTAS proporcionais aos réus.

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) INTIMEM-SE os réus para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuarem o 

pagamento da multa ou, se for o caso, requerer o parcelamento deste 

pagamento por petição. Estando o recuperando em regime fechado e 

comprovar a impossibilidade de pagamento no referido prazo, a execução 

da pena de multa ficará suspensa até a data do seu livramento (arts. 

1.598 e 1.600 da CNGC/MT).
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06) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa e custas.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105296 Nr: 219-33.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSESVALDO APARECIDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 151, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98910 Nr: 316-67.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGUES GAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829

 Código de rastreabilidade: 81120183651238

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 98910 - CACERES-MT.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - CÁCERES ( TJMT )

Data de Envio: 11/09/2018 17:55:13

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE PROCEDER INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98910 Nr: 316-67.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGUES GAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829

 Código de rastreabilidade: 81120183651232

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 98910 - BRASNORTE-MT.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BRASNORTE ( TJMT )

Data de Envio: 11/09/2018 17:53:36

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DO RÉU

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 14524 Nr: 147-66.2003.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR RODRIGUES DE SOUZA, VALTER 

FERRARI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calynca Silva Inez de 

Almeida - OAB:15598/MT, Carlos Frederick S. I. de Almeida - 

OAB:7355/MT, HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - OAB:16.738, 

WILSON LOPES - OAB:7396

 DESIGNO o dia 14/11/2018, às 9h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 14524 Nr: 147-66.2003.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR RODRIGUES DE SOUZA, VALTER 

FERRARI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calynca Silva Inez de 

Almeida - OAB:15598/MT, Carlos Frederick S. I. de Almeida - 

OAB:7355/MT, HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - OAB:16.738, 

WILSON LOPES - OAB:7396

 Vistos,

Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o jurado, em seguida, 

receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores 

que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”.

Nessa perspectiva, DETERMINO que seja formado expediente 

exclusivamente com a juntada das cópias da sentença de pronúncia, das 

decisões posteriores e do relatório do processo.

Sobre o pleito ministerial de f. 849, CERTIFIQUE-SE a Gestora Geral da 

Diretoria do Foro para preparação dos objetos.

DESIGNO o dia 14/11/2018, às 9h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares.

INTIME(M)-SE o(s) pronunciado(s) e seu(s) Advogado(a, s), assim como o 

Ministério Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede desta Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela 

Defesa dos pronunciados, assim como pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à(s) Defesa(s).

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010241-77.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

THAIS LETICIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

TATIANY DE FATIMA HIDALGO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

LUCAS RIOS ANGELO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO BRANDALIZE (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ELZITA LOPES MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO RENATO PASCOTTO (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000771-73.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ELZITA LOPES MAGALHAES 

REQUERIDO: VIVO S.A. “Diante do exposto Julgo Improcedente os pedido 

verbalizados na inicial pelo requerente bem com rejeito a pretensão 

verbalizada em sede de defesa, mantendo o registro de negativação salvo 

comprovado o pagamento, e indeferindo o pedido de indenização por 

danos morais. Sem custas e honorários ante a regra do artigo 55 da lei n° 

9.099/95. Partes cientes e intimadas em audiência. Cumpra-se”. JUÍNA, 17 

de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-56.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ADRIANO AMANCIO (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 JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001822-56.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ADRIANO AMANCIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. “Diante da ausência do 

autor, e mesmo constatando a existência de negativações e outras em 

nome do autor, bem como a inexistência de identificação da origem da 

consulta realizada nos sistemas de restrição ao credito, à mingua de 

prova material mínima pelo demandado acerca da regularidade da divida, 

deixo de aplicar a hipótese do enunciado n° 90/FONAJE, e Julgo Extinta a 

pretensão judicializada, nos termos do artigo 51, I da lei n° 9.099/95. Sem 

custas e sem honorários nos termos do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

Cumpra-se “ JUÍNA, 17 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000039-92.2018.8.11.0025. REQUERENTE: OZIAS LOPES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. O 

requerente, embora devidamente intimado para audiência de conciliação 

na pessoa do seu advogado, não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos ( ID 12261398). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I 

da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Juína-MT, 20 de Agosto de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, 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. Juína-MT, 20 de Agosto de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000423-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO DE SOUZA (AUTOR(A))

LANAIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000423-55.2018.8.11.0025. AUTOR(A): JOSE ADRIANO DE SOUZA RÉU: 

GOL LINHAS AÉREAS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação na pessoa do 

seu advogado, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos ( ID 13283069). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Juína-MT, 20 de Agosto de 2018. Leidiane Correia da Silva 

Juíza Leiga Vistos, 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. Juína-MT, 20 de Agosto de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA (ADVOGADO(A))

OSVALDO VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DOMINGOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000892-38.2017.8.11.0025. REQUERENTE: OSVALDO VENTURA DA 

SILVA REQUERIDO: RUBENS DOMINGOS DE SOUZA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos verifica-se que o autor foi intimado para 

informar o endereço atualizado do REQUERIDO, prazo de 10 dias, sob 

pena de extinção. Todavia, consoante certidão (ID11967266), no prazo 

assinalado, o autor não se manifestou, deixando de promover os atos que 

lhe competiam, inviabilizando o prosseguimento do feito. Destaca-se que 

no âmbito dos juizados especiais, a intimação pessoal do autor para dar 

seguimento ao processo é despicienda, consoante disposição do art. 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, válida a intimação do autor, 

constata-se, conforme dito, que o processo está paralisado, por 

negligência da parte autora, fato que impõe, inevitavelmente, a extinção do 

processo (CPC, art. 485, III). Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, III do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juína /MT, 21 de agosto de 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza 

Leiga VISTOS, 'HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-57.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (ADVOGADO(A))

DIRCE BATISTA BONFIM (REQUERENTE)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010307-57.2016.8.11.0025. REQUERENTE: DIRCE BATISTA BONFIM 
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REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT PROJETO 

DE SENTENÇA Trata-se de ação de indenização por danos morais 

causados a reclamante em decorrência de indevida inclusão de seu nome 

no cadastro de inadimplentes do SPC. Segundo a inicial, o nome da autora 

foi incluído no SPC pela firma ré em 22/01/2016 por estar devendo 

R$656,53 referente a utilização de limite da conta bancaria em 17/12/2015 

Ainda segundo a inicial, fora realizado um acordo para a quitação do 

referido debito e a última parcela do contrato foi paga em 25/04/2016, 

sendo que em 02/06/2016 ao tentar realizar uma compra a prazo foi 

informado ainda estar a autora inadimplente junto à ré. Afirma que a 

manutenção indevida de seu nome no SPC lhe causou constrangimento, 

angústia e agruras, o que constituem, sem sombra de dúvida, agressões à 

sua dignidade pessoal, lesionam sua honra e boa fama e caracterizam o 

dano moral. Inicialmente, é importante que fique consignado que já na 

inicial a reclamante admitiu e confessou que, realmente, esteve 

inadimplente por um certo tempo, quando afirmou que fez os pagamentos 

das diversas prestações com atraso. Em decorrência disso, é forçoso 

admitir que a reclamada, ao determinar a inclusão do nome da reclamante 

no cadastro de maus pagadores do SPC, o fez no exercício regular de um 

direito, pois naquela época este se achava mesmo inadimplente. 

Entretanto, os documentos (ID 1924977 paginas 20 e 21) comprovam que 

ela, efetuou os pagamentos de todas as prestações do contrato firmado 

com a reclamada. Acontece que mesmo após o pagamento do débito, o 

nome da reclamante permaneceu por mais 30 dias no SPC, conforme 

confessado pela própria reclamada. O art. 8.º, do Regulamento Nacional 

dos SPC"s dispõe que: "As associadas-usuárias assumem, perante a 

mantenedora do SPC e terceiros, a responsabilidade total pelos registros 

de débitos em atraso, demais ocorrências e seus imediatos 

cancelamentos". Assim sendo, recebido o seu crédito, cabia à reclamada 

providenciar o imediato cancelamento do registro negativo, como, de resto, 

devem proceder todas as entidades filiadas ao sistema de proteção ao 

crédito. E assim não tendo agido, a reclamada se houve com culpa, o que 

lhe acarreta o dever de indenizar. Também não procede a alegação da 

reclamada no sentido de que não estaria demonstrada a ocorrência do 

dano. É por demais óbvio que permanecer, injustificadamente, por 30 dias 

com o crédito abalado, é causa não apenas de constrangimentos, mas 

também de sofrimento e dor moral, passível de indenização. A indenização 

por dano moral tem merecido entre nós a mais ampla interpretação, 

mormente após o advento da Constituição Federal de 1988. Tem sido 

entendida como compensação por dor, sofrimento ou constrangimento, 

injustamente sofridos, e que possam merecer correspondente 

economicamente aferível pelos critérios objetivamente estabelecidos. E em 

se tratando de indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro 

de inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais é no 

sentido de que "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro. Assim, é devida a indenização, independentemente de prova 

objetiva do dano, que se presume em função da reação psíquica e do 

dissabor experimentados por qualquer pessoa em situação semelhante 

àquela experimentada pela reclamada . Cumpre ressaltar que o fato do 

nome do reclamante já ter estado por mais tempo no SPC não retira da 

reclamada o dever de indenizar, pois ele tem o direito de não ser, 

indevidamente, importunado pela reclamada, com a indevida manutenção 

de seu nome no cadastro do SPC, depois de já haver quitado sua dívida. 

No que tange aos critérios para fixação do quantum indenizatório, não 

existe orientação segura, uniforme e objetiva na doutrina ou na 

jurisprudência de nossos tribunais. Entretanto, o julgador deve atentar 

sempre para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, 

seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais 

e econômicas da vítima e do ofensor, de tal sorte que não haja 

enriquecimento do ofendido, mas que a indenização corresponda a um 

desestímulo a novas agressões. Resumindo, o juiz deve examinar as 

condições das partes, a gravidade da lesão, sua repercussão e as 

circunstâncias fáticas. Desta forma, JULGO PROCEDENTE a presente 

demanda levando-se em consideração todos os parâmetros, 

especialmente as circunstâncias do fato, as condições sócio-econômicas 

da reclamada, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo, aliados à 

necessidade de se fixar uma indenização que não constitua 

enriquecimento da parte autora, mas que corresponda ao desestímulo de 

novas e futuras agressões , entendo como justa a verba indenizatória no 

valor de R$5.000,00 ( cinco mil ) reais corrigidas monetariamente pelo INPC 

1% a partir de 01/05/2016 evento danoso. Leidiane Correia da Silva Juíza 

Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína- MT 15 de Agosto de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000199-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (REQUERENTE)

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPPELLESSO MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000199-20.2018.8.11.0025. REQUERENTE: R R BERNARDO - ME 

REQUERIDO: CAPPELLESSO MADEIRAS LTDA - EPP PROJETO DE 

SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. O requerente, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação na pessoa do seu advogado, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos ( ID 12394199). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença 

ao juiz togado para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Juína-MT, 20 de Agosto de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, 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. Juína-MT, 20 de Agosto de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-52.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DA SILVA CAMILO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001486-52.2017.8.11.0025. REQUERENTE: LUAN DA SILVA CAMILO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. O 

requerente, embora devidamente intimado para audiência de conciliação 

na pessoa do seu advogado, não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos ( ID 11857789). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I 

da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Juína-MT, 20 de Agosto de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, 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. Juína-MT, 20 de Agosto de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 129708 Nr: 2326-79.2017.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÁLIO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS 

- OAB:24.681/B, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Tem o presente a finalidade de intimar Vossa senhoria acerca do 

desarquivamento dos autos, bem como para que compareça nesta 

Secretaria, no prazo de 05 (cinco) dia, para que proceda com a extração 

de cópias do referido processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 39032 Nr: 2952-50.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLECIO BENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de intimar Vossa senhoria acerca do 

desarquivamento dos autos, bem como para que compareça nesta 

Secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender de 

direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001243-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA NONATO FUHR (REQUERENTE)

LAURINDA CUNHA NONATO (REQUERENTE)

DANIELA NONATO BIRKINSHAW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NONATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001243-19.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: LAURINDA CUNHA NONATO, ANA CAROLINA NONATO 

FUHR, DANIELA NONATO BIRKINSHAW REQUERIDO: GILBERTO NONATO 

Autos nº 1001243-19.2018.8.11.0011 Vistos em correição. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. Ao MPE para se manifestar no que 

entender de direito. Empós, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 11 de setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001140-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

JAIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

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 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

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000530-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CHARLES KLEBER RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO MONEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRIS GOMES DA SILVA (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 11 de outubro de 2018 às 13h30min, devendo a 

Secretaria de Vara expedir o necessário para tanto. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de setembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001103-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (ADVOGADO(A))

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

 

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 14h30min, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000785-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO (ADVOGADO(A))

LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do 

CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da 

prova. De pronto, em que pese a preliminar de prescrição arguida pela 

Autarquia demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, 

incabível no presente feito, eis que se reconhecido o direito da autora será 

a partir de 2018, não havendo que se falar em quinquênio. Assim, 

analisadas e afastadas as prejudiciais, DOU POR SANEADO O 

PROCESSO, passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, 

repise-se, a parte demandante pugnou pela produção de prova 

testemunhal, enquanto a Autarquia Federal pugnou pelo depoimento 

pessoal da parte autora sob pena de confesso. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO como pontos 

controvertidos: a) qualidade de trabalhador rural ainda que descontínuo b) 

regime de economia familiar e c) período de tempo que trabalhou no 

campo. Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal, cujo rol deverá ser 

apresentado em no máximo 15 (quinze) dias antes da solenidade, bem 

como DETERMINO a intimação da parte autora para o pertinente 

depoimento pessoal, devendo seu advogado informar ou intimar as 

testemunhas da data, horário e local da realização da solenidade, salvo 

exceções legais, sendo o não comparecimento presumido como 

desistência, nos termos do que preceituado pelo art.455, CPC. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09/10/2018, às 14h30min. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de setembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000785-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO (ADVOGADO(A))

LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para comparecer na 
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audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia Tipo: Instrução 

e Julgamento Sala: Gabinete Data: 09/10/2018 Hora: 14:30, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme determinado pela 

portaria nº 053/2016.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 224108 Nr: 4358-07.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Faustino Pereira, Paulo Alberto Dillemburgz, 

Gabriel Alves Martins, José Augusto Martins, Vandeir Mateus Beijas, Luiz 

Antonio Batista de Souza, Gaspar Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de S. Junior - 

OAB:18.225-B, Maira Silvia Gandra - OAB:114.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 265/265v, DETERMINO que a expedição do 

Alvará referente aos valores homologados (fls. 223) seja realizado em 

nome do patrono da parte Autora, nos termos do art. 450 da CNGC/MT .

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

Quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo, mantenho 

o indeferimento nos termos da r. decisão de fls. 233 e consigno que a 

persistência de tais atos protelatórios incidirá nas penalidades da litigância 

de má-fé, nos termos do art. 80, IV do CPC/15 .

Após, de tudo cumprido e não sendo nada requerido pelas partes, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): 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: KAMILA APARECIDA R. C. DO 

ESPIRTO SANTO - OAB:14133

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 CUMPRA-SE a última decisão exarada nos autos, voltando-me 

CONCLUSOS após.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 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 em correição.

Processo em ordem.

 CUMPRA-SE a última decisão exarada nos autos, voltando-me 

CONCLUSOS após.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 199706 Nr: 4287-39.2013.811.0011

 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): Cleber Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 CUMPRA-SE a última decisão exarada nos autos, voltando-me 

CONCLUSOS após.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251190 Nr: 3643-57.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Carvalho Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 CUMPRA-SE a última decisão exarada nos autos, voltando-me 

CONCLUSOS após.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250548 Nr: 3300-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco 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: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 CUMPRA-SE a última decisão exarada nos autos, voltando-me 

CONCLUSOS após.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246232 Nr: 1231-56.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. B. D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos 

para Veículos Ltda - ME, Leandro Bergamasco Dutra, Wanderlane 

Cavalcante do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 CUMPRA-SE a última decisão exarada nos autos, voltando-me 

CONCLUSOS após.

ÀS PROVIDÊNCIAS
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 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 em correição.

Processo em ordem.

 CUMPRA-SE a última decisão exarada nos autos, voltando-me 

CONCLUSOS após.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257853 Nr: 851-96.2018.811.0011

 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: STS - Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda - 

ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:138.486

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 CUMPRA-SE a última decisão exarada nos autos, voltando-me 

CONCLUSOS após.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257853 Nr: 851-96.2018.811.0011

 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: STS - Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda - 

ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:138.486

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após ao MPE.

Empós, 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, 04 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.: 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: KAMILA APARECIDA R. C. DO 

ESPIRTO SANTO - OAB:14133

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (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, 03 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250548 Nr: 3300-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco 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: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Vistos.

1 - RECEBO a petição inicial em todos os seus termos.

 2 - DEFIRO de plano, a expedição do mandado de pagamento, de entrega 

de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o 

pagamento de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor 

da causa (CPC, art. 701).

3 - No caso de pronto pagamento fica o pólo passivo isento das custas e 

honorários advocatícios (CPC art. 701, § 1º).

4 - Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (CPC art. 1.102).

5 - DEFIRO, desde já, os benefícios do artigo 212 §1° e 2°, do Código de 

Processo Civil.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDENCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 03 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 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: KAMILA APARECIDA R. C. DO 

ESPIRTO SANTO - OAB:14133

 Autos nº: 4838-14.2016.811.0011 – Código: 243833

Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 338 de 656



LUCROS CESSANTES POR FALHA NA VISTORIA DO DETRAN/MT” 

proposta por Maria Marta Modenez de Almeida e Marco Antonio Modenez 

em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Relata o autor que adquiriu o veículo MB/709, Placa JYU-1422, CHASSI n. 

9BM688103LB8724, em 19/05/2005, e decorridos 2 (dois) anos, o veículo 

foi transferido para a sua irmã, Maria Marta Modenez de Almeida, tendo em 

vista que precisaria de dois caminhões para trabalhar e não poderia tê-los 

ao mesmo tempo em seu nome.

 Aduz ainda que, foram realizadas diversas vistorias pelo DETRAN/MT 

com o fito de identificar alguma irregularidade que viesse comprometer o 

uso inato do veículo, obtendo a garantia de que não existiam quaisquer 

irregularidades.

 O autor sustenta que, no ano de 2009, apareceram supostos 

proprietários do veículo, sendo emitida uma segunda via do documento 

CRV na Agência VIP da cidade de Várzea Grande/MT por um terceiro, sem 

a sua autorização.

 Não obstante, fora surpreendido novamente em 2012, quando ao pagar 

as taxas e impostos pertinentes ao veículo, tentou retirar o documento 

CRLV (Certidão de Registrado e Licenciamento de Veículo), o mesmo já 

havia sido recolhido por um terceiro, pseudo proprietário do bem.

 Narra, ademais, que fora encontrado um clone do veículo circulando na 

cidade de Cacoal/RO, razão porque buscou as vias necessárias para 

elucidar a situação (fls. 28/29).

 Por fim, pugna, em sede de tutela de urgência, a restituição do dano 

material sofrido, a reposição de todos os lucros cessantes, bem como a 

indenização por danos morais, a fim de se ver ressarcido pelos alegados 

dissabores perpetrados pela negligência do DETRAN/MT.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/266.

Os autos vieram conclusos.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO as benesses da 

justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer tempo, acaso inverídica as 

alegações de hipossuficiência.

Pois bem.

Sem maiores digressões, o autor persegue a tutela com caráter de 

urgência, tendo em vista que o inquérito policial tramita a mais de 03 (três) 

anos e por consequência, a parte autora vem sofrendo prejuízos de 

cunho moral e material ante a morosidade a que o procedimento 

investigatório está acometido.

 Assim, em análise ao referido pleito de antecipação de tutela, o mesmo 

deve ser indeferido, pelas razões que passo a expor.

Como se sabe, o instituto jurídico da antecipação da tutela jurisdicional tem 

por escopo adiantar o provimento jurisdicional com relação ao bem jurídico 

que se visa tutelar, uma vez presentes os requisitos de prova inequívoca 

da verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável, ou 

de difícil reparação.

 Note-se que tais requisitos são cumulativos, estando a concessão da 

tutela antecipatória condicionada à comprovação dos mesmos, não sendo 

de se deferir, ainda, se houver perigo de irreversibilidade da medida.

 Por isso, há de ser feita uma rigorosa e exata verificação de seus 

pressupostos, quando da análise de seu deferimento, pois a falta de um 

deles importa, necessariamente, em seu indeferimento.

 Importante assinalar as palavras do culto doutrinador Calmon de Passos, 

no que tange ao requisito da prova inequívoca:

 “(...) Havendo prova inequívoca, autorizadora da antecipação, há 

possibilidade de exame do mérito. As provas por acaso ainda passíveis de 

produção, se vierem a realizar-se, revestir-se-ão, necessariamente, em 

face daquela inequivocidade, do caráter de irrelevantes ou impertinentes. 

Se ainda há provas a produzir e são elas relevantes e pertinentes, 

inexiste a prova inequívoca autorizadora da antecipação. (...)” (CALMON 

DE PASSOS, J.J. Inovações no CPC. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, 

p. 12.).

 Não destoa desse entendimento a jurisprudência:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES. - A 

antecipação dos efeitos da tutela prevista no art. 273 do CPC tem como 

pressupostos básicos: a probabilidade de existência do direito afirmado 

pelo demandante, que é a reunião da prova inequívoca e da 

verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de 

difícil ou impossível reparação.” (TJMG, Agravo de Instrumento nº 

1.0209.06.058413-0, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 

13/12/2006).

 Na hipótese, denota-se que se não encontram presentes todos os 

requisitos, o que impede o acolhimento da pretensão do requerente.

 Em que pese a presença do requisito de prova inequívoca da 

verossimilhança das alegações ante as documentações colacionadas às 

fls. 22/180, eis que tais documentos atestam os argumentos da parte 

autora, não se encontra evidenciado o fundado receio de dano 

irreparável, haja vista que a situação do demandante se alastra desde o 

ano de 2009, tornando controverso, por sua demora em ajuizar a presente 

ação, o alegado receio de dano irreparável.

Assim posto, uma vez que a exigência constante do caput do artigo 300 

do NCPC é no sentido de que a prova inequívoca e a verossimilhança não 

podem ser analisadas isoladamente, porquanto é dessa valoração 

conjunta que o julgador pode antecipar a tutela, e, não estando elas 

suficientemente presentes, exigindo produção de provas, descabe o 

deferimento da tutela antecipada.

Ademais, o pedido liminar perseguido pelo autor se confunde com o 

próprio mérito, restando presente o risco do dano inverso.

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela com caráter de urgência, de 

modo que DETERMINO a citação do requerido, para responder aos termos 

da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, não contestada em tal prazo, incidirão as advertências dos 

artigos 334 e 344 do NCPC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de fevereiro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. LIMA

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240433 Nr: 3114-72.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene da Silva Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY A STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 3114-72.2016.811.0011

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Valdirene da Silva Paula

PARTE RÉQUERIDA: Egleisson Marques de Oliveira

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Egleisson Marques de Oliveira, Cpf: 

04669099698, Rg: MG 10.980.808 SSP MG Filiação: Anadir Marques de 

Oliveira e Maria Batista de Oliveira, data de nascimento: 20/09/1979, 

brasileiro(a), natural de Aldeia-MG, casado(a), empresário / pecuarista

FINALIDADE: Intimar o requerido para pagar o débito no valor de 

R$1.874,00, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

DECISÃO/DESPACHO: Código nº 240433. Vistos em correição; DEFIRO o 

pedido formulado às fls. 170, razão pela qual DETERMINO a intimação do 

requerido Egleisson Marques de Oliveira por edital com o prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos do artigo 256 , II, do Código de Processo Civil, com 

as advertências legais.Decorrido o prazo supramencionado, com ou sem 
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manifestação do executado, certifique-se e intime-se a parte exequente 

para que propulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o 

necessário. Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 31 de agosto de 

2018.Edna Ederli Coutinho, 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, Kátia Fernanda 

Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 10 de setembro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231256 Nr: 2508-78.2015.811.0011

 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: NVRdS, Mirela Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Marques Lopis, Luiz Antonio Rosa 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 2508-78.2015.811.0011

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Natália Vitória Ramos de Souza e Mirela Ramos

PARTE RÉ: Lindomar Marques Lopis e Luiz Antonio Rosa -ME

CITANDO(A, S): Requerido(a): Lindomar Marques Lopis, Cpf: 

73592897268, Rg: 851400 SSP/RO, brasileiro e Luiz Antonio Rosa -Me, 

CNPJ: 38581229000130, na pessoa de seu representante legal.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/08/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 734.264,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 DESPACHO: Código nº 231256. Vistos em correição; DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 107, razão pela qual DETERMINO a citação do requeridos 

Lindomar Marques Lopis e Luiz Antonio Rosa - ME 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. 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, 10 de setembro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 172944 Nr: 4446-16.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sandra Lúcia Marques Reino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 4446-16.2012.811.0011

 ESPÉCIE: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA 

CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

PARTE REQUERENTE: Sandra Lúcia Marques Reino de Souza

PARTE RÉQUERIDA: Instituto Nacional do Seguro Social

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Sandra Lúcia Marques Reino de 

Souza, Cpf: 59398736187, Rg: 926.892 SSP MT Filiação: Carmo Reino e 

Cacilda Marques Reino, data de nascimento: 14/05/1957, brasileiro(a), 

natural de Mirassol d´oeste-MT, viuvo(a), lavradora

FINALIDADE: Proceder com a intimação da requerente acima qualificada de 

que foi expedido Alvarás de Autorização, quais sejam: 1) Alvará 

autorizando o(a) requerente a levantar a importância de R$ 8.450,41; 2) 

Alvará autorizando o(a) advogado(a) a levantar a importância de R$ 

845,03, referente aos honorários advocatícios os quais foram entregues 

ao(a) advogado(a) do(a) mesmo(a).

DECISÃO/DESPACHO: Código nº 172944. Vistos em correição;Conforme 

verifica-se na certidão de fl. 113, a parte autora encontra-se em local 

incerto e não sabido, razão pela qual DETERMINO a intimação da 

requerente Sandra Lúcia Marques Reino de Souza por edital com o prazo 

de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 , II, do Código de Processo 

Civil, com as advertências legais.Decorrido o prazo supramencionado, 

com ou sem manifestação da requerente, certifique-se e volvam-me 

conclusos.Expeça-se o necessário. Intime-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 04 de setembro de 2018.Edna Ederli Coutinho, 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, Kátia Fernanda 

Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 10 de setembro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 146260 Nr: 4520-07.2011.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anésio Mazário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonia Delphino Mazário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Selio Soares 

Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Várzea Grande - MT com a finalidade de citação da herdeira 

Maria Mazário Sabino, devendo juntar aos autos os originais das guias e 

comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258495 Nr: 1165-42.2018.811.0011

 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: JMFC, Karla Cristina de Andrade Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doacyr Chiuchi Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação 

da parte requerida, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 
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recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 200705 Nr: 147-25.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 82, cujo 

teor/dispositivo 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."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 62 Nr: 188-85.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Orivaldo de Souza Ochiuto, Egnomar de Freitas Tiago, Celso 

Carlos da Silva, Francisco Messias Saber de Molon, Samuel Greve, José 

Callil Marcucci, Edval da Cunha Cintra, Maria Iria Gonçalves Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, Jefferson Luis 

Fernandes Beato - OAB:3057, Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153, 

Thaméya Lourenço Barbosa Silva - OAB:297.478

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls.330, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Vistos em correição;

Defiro pedido de fl. 140, deste modo concedo o prazo de 10 (dez) dias. No 

mais, proceda-se a Secretaria deste Juízo com a renumeração do 

presente processo a partir da fl. 118 e ss. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 12587 Nr: 502-21.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procurador do Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis-CRECI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu Teles Tamandaré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lenamara Rocha Monteiro - 

OAB:6246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 71 Nr: 14-52.1992.811.0011

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Mubarak Júnior - 

OAB:120.415, Mario Eduardo Marquardt - OAB:10915-A

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Avaliação 

. 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-41.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

ZELIA MENDES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15163230, 

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, 05 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: 1000207-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

EVERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000207-39.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EVERSON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De 

proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 

355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução do mérito, quando: I- não houver necessidade de produção de 

outras provas;”. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre 

a questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 
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assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Analisando a 

preliminar suscitada pela requerida, de ausência de comprovante de 

endereço da autora, vislumbro que sem razão a requerida, tendo em vista 

que tal documento fora devidamente juntado em ID 12068379, bem como 

foi devidamente esclarecido e comprovado que referido comprovante 

encontra-se em nome do genitor da autora. Assim, rejeito a preliminar 

vindicada. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo 

nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o 

ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia a mesma anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 342 de 656



data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor EVERSON RODRIGUES DA SILVA, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE os débitos ensejadores das 

inserções indevidas, no valor de R$ 119,97 (Cento e Dezenove Reais e 

Noventa e Sete Centavos), supostamente gerado pelo contrato de nº 

0276432515, ante a ausência de negócio jurídico entabulado entre as 

partes, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao 

crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar 

a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido 

para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se 

o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-41.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

ANA LUIZA CARVALHO FURLAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010188-41.2016.8.11.0011 REQUERENTE: ANA LUIZA 

CARVALHO FURLAN REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico 

que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de Alvará 

de Levantamento nos presentes autos sob nº 433859-6, consoante 

determinado pela R. Decisão de ID. 14781985, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018 ORDALICE 

BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-51.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

JULIANA FERNANDES SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000008-51.2017.8.11.0011 REQUERENTE:  JULIANA 

FERNANDES SA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 433861-8, consoante determinado pela R. Decisão de 

ID.14840561, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro 

de 2018 ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

EDER JOSE CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000285-33.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDER JOSE CUNHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Quanto à preliminar de que a autora não juntou extrato do SPC/Serasa, 

tenho que não merece guarida, uma vez que totalmente destoante da 

realidade fática, notadamente em razão da autora ter juntado o 

comprovante de negativa em ID 12358333 que comprova a existência de 

anotação de seu nome no cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte 

requerida. Quanto à impugnação ao valor da causa, igualmente sem 

respaldo a reclamada, uma vez que o valor da causa em casos de 

indenização por danos morais são atribuídos apenas para efeitos fiscais, 

considerando a liberdade do magistrado em fixar referido montante. 

Assim, não há que se falar em inépcia da inicial. No que pertine ao 

argumento de que a mesma não juntou extrato do SPC/Serasa, igualmente 

tenho que não merece guarida, uma vez que totalmente destoante da 

realidade fática, notadamente em razão da autora ter juntado o 

comprovante de negativa em ID 12105732, p. 7 donde se depreende a 

existência de anotação de seu nome no cadastro dos inadimplentes 

efetuada pela parte requerida. Assim, não havendo preliminares, nem 

prejudiciais de mérito, passo ao mérito causae. No mérito, o pedido inicial 

deve ser julgado procedente. Explico. Destaco que a presente lide deve 

ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas 

são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 
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Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida e/ou faturas em nome da parte reclamante se trata de prova 

unilateral que não tem o condão de retirar o ônus da requerida, pois aliado 

à referida tela incumbia à mesma anexar contrato devidamente assinado 

pela autora ou até mesmo ligações efetuadas para caso de contratação 

via telefone. Todavia, não o fez. Do Dano moral Em que pese o pedido de 

indenização por danos morais, saliento que a requerente não logrou 

comprovar que as demais negativações existentes em seu nome são 

igualmente indevidas, assim, tem-se imperativa a aplicação do velho 

brocardo latino “Allegatio et non probatio quasi non allegatio” (Alegar e não 

provar é quase não alegar). Portanto, imperativa a incidência da Súmula nº 

385 do 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. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, apenas para 

declarar inexistente o débito no valor R$ 107,84 (cento e sete reais e 

oitenta e quatro centavos). DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 

e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GERCINA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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 MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000252-43.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GERCINA MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Chamo o feito à ordem. 

Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

na inicial, visto que não consta dos autos comprovante de endereço em 

nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial 

nos termos do art. 321 do NCPC, devendo juntar comprovante de 

endereço em nome do autor ou acostando documentos aptos a comprovar 

a relação deste com a pessoa em nome da qual encontra-se o 

comprovante acostado, sob pena de extinção anômala. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010226-58.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 13066569, 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. Ademais, 

considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento total da 

condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 13066569, 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 
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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. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000352-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JESSICA MICAELA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010292-04.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 13605727, 

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, 30 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-70.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

MILTON BIANCHINI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECOM - OI S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12942136, 

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, 30 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010168-89.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALUSTIANO (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15066824, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 5146286, cujo conteúdo passo a transcrever: Em 

atenção ao pedido formulado no evento 114, informo à exequente que a 

executada já foi devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito 

nos moldes do antigo art. 475-J do CPC, de acordo com o evento 110. 

Portanto, determino a intimação da exequente para que propulsione 

adequadamente o processo, em quinze dias, sob pena de extinção por 

contumácia.Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D'Oeste,16 de junho de 2016 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011418-31.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO (ADVOGADO(A))

VALDEMIR INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR (ADVOGADO(A))

SERASA (CENTRALIZACAO DE SERVICOS DE BANCOS S/A) 

(REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Vistos. INTIME-SE a exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acoste aos autos o cálculo atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento do pedido da penhora on-line. Com ou sem manifestação, 

faça o feito concluso, certificando nos autos eventual desídia da parte. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 30 de agosto de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-54.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA VARCONTI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15066892, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 5173950, cujo conteúdo passo a transcrever: Ciência 

às partes do retorno dos autos e, em nada mais sendo requerido no prazo 

de quinze dias, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D?Oeste - 

MT, 15 de junho de 2016. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010202-93.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO (EXEQUENTE)

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. A despeito do petitório de id nº 12874139, o presente feito 

encontrava-se suspenso, não havendo nos autos a intimação da 

executada para efetuar o pagamento da condenação, existindo tão 

somente petição nesse sentido. Assim, INDEFIRO, por ora, o pleito de 

penhora, ante a ausência de inadimplemento. Outrossim, visando dar 

celeridade ao feito, considerando que há pedido de cumprimento de 

sentença pendente de análise, e, que fora acostado aos autos valor 

atualizado do débito, 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, 30 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-23.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15067129, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 5191669, cujo conteúdo passo a transcrever: 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Não efetuado o pagamento 

voluntário tempestivamente, certifique-se e expeça-se, desde então, 

mandado de penhora e avaliação.Não oferecidos embargos no prazo a 

que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.Determino a conversão da ação de 

conhecimento para Cumprimento de Sentença.Mirassol D?Oeste, 21 de 

junho de 2016 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000228-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MAURILIO RODRIGUES DE MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000228-15.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MAURILIO RODRIGUES DE 

MATTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando que 

o Sr. Maurílio Rodrigues de Matos é servidor atuante na Terceira Vara 

desta Comarca, e, devido às atividades judicantes desenvolvidas por esta 

magistrada foi construída uma proximidade, uma vez que anteriormente 

era servidor da Primeira Vara. Consequentemente, nos termos do artigo 

145, inciso I, do Código de Processo Civil, esta magistrada tornou-se 

suspeita para a condução do presente feito. Por tais razões, DETERMINO 

a remessa dos autos ao próximo substituto legal constante na escala 

automática de substituição, prevista no Provimento n.º 02/2015/CM do 

Conselho da Magistratura. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de agosto de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010211-21.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BERGAMASCO DUTRA (EXEQUENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15067230, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 5199055, cujo conteúdo passo a transcrever: 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito.Não efetuado o pagamento 

voluntário tempestivamente, certifique-se e expeça-se, desde então, 

mandado de penhora e avaliação.Não oferecidos embargos no prazo a 

que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados. Determino a conversão da ação de 

conhecimento para Cumprimento de Sentença. Mirassol D?Oeste, 15 de 

junho de 2016 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito. Para constar lavrei a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 346 de 656



presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-74.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA (ADVOGADO(A))

OSVALDO BARBOSA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 7971255, 

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, 30 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010213-88.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (EXEQUENTE)

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 5199015, 

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, 30 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-33.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DA SILVA PELACANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15067932, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 5134493, cujo conteúdo passo a transcrever: Vistos, 

etc. Defiro o pleito do evento nº. 142. Intime-se o executado para efetuar o 

pagamento do saldo remanescente informado no cálculo do evento 117, 

devidamente atualizado, sob pena de incidência da multa preconizada pelo 

art. 475-J do CPC. Determino que todas as intimações referentes ao 

presente processo sejam endereçadas ao advogado Alexandre Miranda 

Lima, conforme requerido no evento 147. Mirassol D?Oeste-MT, 13 de 

novembro de 2015 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010231-80.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO COSTA (EXEQUENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 8315812, 

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, 30 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-98.2015.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM CELULAR S/A (OI S/A) (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12904387, 

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, 30 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-69.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DUARTE (REQUERENTE)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15072706, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 6858505, cujo conteúdo passo a transcrever: Vistos; 

Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal Única, INTIMEM-SE 

as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. 

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de maio de 2017. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011039-90.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE MELLO CAVALETTI (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

Vistos. RECEBO os Embargos à Execução, eis que tempestivos. Nos 

termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do 

NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso 

apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do 

FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de 

agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010698-93.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

LUCIO MOREIRA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL SA (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15072917, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 5160630, cujo conteúdo passo a transcrever: 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Não efetuado o pagamento 

voluntário tempestivamente, certifique-se e expeça-se, desde então, 

mandado de penhora e avaliação. Não oferecidos embargos no prazo a 

que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados. Determino a conversão da ação de 

conhecimento para Cumprimento de Sentença. Mirassol D?Oeste, 16 de 

junho de 2016 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-19.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE BRITO (EXEQUENTE)

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 5196862, 

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, 
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conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-89.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15073043, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 5162362, cujo conteúdo passo a transcrever: 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito remanescente, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Não 

efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação. Não 

oferecidos embargos (art. 52, IX, da Lei 9.099/95), manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens eventualmente penhorados. Ademais, à vista da 

concordância do exequente, ainda que parcial quanto ao valor 

depositado/bloqueado no evento 72, expeça-se alvará para liberação do 

valor bloqueado nos autos, transferindo-o à conta indicada no movimento 

75, porquanto a procuração constante no movimento 1 transfere poderes 

(ao)à advogado(a) para receber e dar quitação. Expeça-se o necessário. 

Mirassol D?Oeste, 17 de abril de 2016 Edna Ederli Coutinho - Juíza de 

Direito. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro 

de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-04.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

DANILO CEZAR OCHIUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15073928, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 5163693, cujo conteúdo passo a transcrever: 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito remanescente, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Não 

efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.Não 

oferecidos embargos (art. 52, IX, da Lei 9.099/95), manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens eventualmente penhorados. Ademais, à vista da 

concordância do exequente, ainda que parcial quanto ao valor 

depositado/bloqueado no evento 74, expeça-se alvará para liberação do 

valor bloqueado nos autos, transferindo-o à conta indicada no movimento 

81, porquanto a procuração constante no movimento 1 transfere poderes 

à advogada para receber e dar quitação. Expeça-se o necessário. 

Mirassol D?Oeste, 14 de junho de 2016 Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro 

de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-70.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA SOARES (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15074713, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 5173376, cujo conteúdo passo a transcrever: 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Não efetuado o pagamento 

voluntário tempestivamente, certifique-se e expeça-se, desde então, 

mandado de penhora e avaliação. Não oferecidos embargos no prazo a 

que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados. Determino a conversão da ação de 

conhecimento para Cumprimento de Sentença. Mirassol D?Oeste, 26 de 

julho de 2016 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-17.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (REQUERENTE)

DANILO CEZAR OCHIUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15074859, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 5173703, cujo conteúdo passo a transcrever: 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Não efetuado o pagamento 

voluntário tempestivamente, certifique-se e expeça-se, desde então, 

mandado de penhora e avaliação. Não oferecidos embargos no prazo a 

que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados. Determino a conversão da ação de 

conhecimento para Cumprimento de Sentença. Mirassol D?Oeste, 15 de 

junho de 2016 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010212-40.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RAIMUNDO DA SILVA (EXEQUENTE)

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15077052, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 5184704, cujo conteúdo passo a transcrever: 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 
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não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Não efetuado o pagamento 

voluntário tempestivamente, certifique-se e expeça-se, desde então, 

mandado de penhora e avaliação. Não oferecidos embargos no prazo a 

que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados. Determino a conversão da Ação de 

Conhecimento para Cumprimento de Sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D?Oeste - MT, 03 de outubro de 2016. Edna Ederli 

Coutinho - Juíza de Direito Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-67.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

NORMA MARIA IOMBRILLER RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15079961, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 8179345, cujo conteúdo passo a transcrever: Vistos. 

Considerando o certificado em evento nº 9444373, bem como o petitório 

de evento nº 7040722, EXPEÇA-SE mandado de intimação, penhora e 

avaliação, calculando-se previamente o valor devido, para que a parte 

executada quite a dívida em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, a 

ser acrescida em benefício da parte exequente, se não acontecer o 

adimplemento do título no referido prazo, nos termos dos arts. 52 e 53 da 

Lei dos Juizados Especiais, e 523, §1ºe §2º do NCPC. Não sendo quitado 

o título, penhorem-se bens, avaliando-os no ato o próprio oficial de justiça 

e indagando à parte executada se aceita dá-los em pagamento como 

forma de quitação total ou parcial do título, especificando-se as condições. 

Em caso positivo e se aceitá-los a parte exequente, deverá esta proceder 

à reposição de eventual diferença a maior entre o crédito o valor da 

avaliação, com a posterior conclusão dos autos para extinção da 

execução. Se inferior o valor do bem entregue com a dação, o feito 

prosseguirá pelo crédito remanescente. Sobre a penhora e avaliação 

deverão as partes ser intimadas a se pronunciarem. Para tanto, 

conveniente que a parte credora indique bens a serem constritados. Se 

não forem encontrados a parte devedora ou bens penhoráveis desta, a 

execução será extinta, restituindo-se os documentos à parte exequente. 

Cientifique-se a parte executada que poderá ofertar embargos versando 

este sobre as matérias veiculadas no art. 52, inciso IX, da Lei n.° 

9.099/1995. Se o valor do débito for superior a 20 (vinte) salários mínimos, 

os embargos deverão ser por escrito e por meio de advogado. Se inferior 

a esse limite poderá ser verbalmente a interposição deles. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de junho de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-70.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA SOARES (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15074713, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 5173376, cujo conteúdo passo a transcrever: 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Não efetuado o pagamento 

voluntário tempestivamente, certifique-se e expeça-se, desde então, 

mandado de penhora e avaliação. Não oferecidos embargos no prazo a 

que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados. Determino a conversão da ação de 

conhecimento para Cumprimento de Sentença. Mirassol D?Oeste, 26 de 

julho de 2016 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

CRISTINA PEREIRA PAULO 01136842152 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 11/12/2018 Hora: 15:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 12 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos dada a omissão quanto ao devido 

cumprimento da liminar imposta ao requerido, conforme pleito vertido em id. 

nº 15176938. Pois bem. Analisando os autos, denota-se a omissão dos 

requeridos quanto ao cumprimento dos comandos da liminar, deste modo, 

DETERMINO: I) o bloqueio de verbas no valor de R$4.712,09 (quatro mil 

setecentos e doze reais e nove centavos), nas contas do Estado de Mato 

Grosso, com base no orçamento acostado em id nº 14135018. II) Após o 

bloqueio e vinculação à Conta Única do Poder Judiciário, deverá a 

Secretaria de Vara transferir o respectivo valor à conta bancária 

informada nos autos. Registre-se que a presente medida é a via mais 

indicada e eficaz, consoante se depreende dos entendimentos 

jurisprudenciais: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE IDOSO COM NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS - ATENDIMENTO DA 

PRETENSÃO POR UM DOS RÉUS NO CURSO DA LIDE - ACOLHIMENTO DO 

PEDIDO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE 

PASSIVA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL 

ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS. MULTA COMINATÓRIA - 

SUBSTITUIÇÃO DO MEIO COERCITIVO PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO 

JUDICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. "Agravo regimental no 

recurso extraordinário. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. 

Solidariedade entre os entes federativos. Precedentes. 1. Incumbe ao 

Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da 

população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando 

essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, 

responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. Agravo 

regimental não provido". (RE 756149 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 

DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014). Se no curso da lide o réu atende 

à pretensão deduzida em juízo, ocorre a situação prevista no art. 269, II, 

do CPC. - Tendo os réus, ademais, dado causa à propositura da demanda, 

devem responder pelos encargos sucumbenciais. Precedentes. (...)" 

(REsp 480.710/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, 

julgado em 03/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 309 Como a norma do § 5º, do 
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art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros 

meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de 

meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio on line 

do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja 

realmente assegurado o cumprimento da obrigação. “O bloqueio de 

valores na conta corrente do Estado, embora possa parecer mais 

rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa do que a imposição 

da multa diária. (...)” (REsp 868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 

27/05/2008, DJe 12/06/2008, in www.stj.jus.br) (Ap, 2646/2014, 

DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/04/2014, Data da publicação no DJE 28/04/2014) 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – DEVER DO ESTADO – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA 

MAIOR - MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – EXISTÊNCIA DE MEDIDA 

MAIS EFICAZ – RECURSO PROVIDO. É inconteste o dever do Estado de 

promover atos indispensáveis à concretização do direito à saúde do 

cidadão. A fixação de multa pecuniária é desnecessária ante a existência 

de meios coercitivos mais eficazes na consecução da tutela pretendida, 

devendo ser substituída pelo bloqueio on-line. (Apelação / Reexame 

Necessário , 25257/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no 

DJE 17/03/2014).” (negritos acrescidos) Transcorrido o prazo do 

tratamento posto, INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, carrear aos autos documento informando o efetivo tratamento. Por 

fim, CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Mirassol 

D’oeste/MT, 05 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: 1000213-80.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 12968485, 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, 31 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-77.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CHINEN FRANCO DE GODOY CANDIOTTO (REQUERENTE)

RAQUEL MARCONDES (ADVOGADO(A))

CECILIA NOBRE TORRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAELE SILVA (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

JOSE GONCALVES PICHININ (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 14699196, 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, 31 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010300-44.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO (ADVOGADO(A))

DENAIR ROSA DE MATOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 9766443, 

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, 31 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010649-13.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

C J B COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS WELBE KRAYCHETE BARRETO (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA (ADVOGADO(A))

CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA (REQUERIDO)

ANDRE FREIRE GALVAO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os Embargos à Execução, eis que tempestivos. Nos 

termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do 

NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso 

apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do 

FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 31 de 

agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO BELARMINO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Ante a apresentação de contestação e impugnação aos autos, 

DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem provas que 

pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação de 

solenidade instrutória ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de agosto de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010611-98.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

RAPHAELA MIRANDA DANTAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 13930656, 

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, 31 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010283-71.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DE SOUZA FRANCISCO (EXEQUENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 10964889, 

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, 03 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010105-25.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO (ADVOGADO(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

INEZ FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 13623770, 

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: 1000136-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CADASTRO NACIONAL DE PUBLICACAO ONLINE EIRELI - ME 
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(REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

documentos de identificação da empresa requerente, bem como de sua 

representação. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial 

nos termos do art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 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: 1000203-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO CANDIDO DE ASSIS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência redesignada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 11/12/2018 Hora: 15:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 12 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANI CRISTINI FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência redesignada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 11/12/2018 Hora: 16:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 12 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-64.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ALYCE SOARES GOMES (REQUERENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15104453, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 8311864, cujo conteúdo passo a transcrever: Vistos. 

Considerando o pleito de evento nº 8426734, EXPEÇA-SE mandado de 

intimação, penhora e avaliação, calculando-se previamente o valor devido, 

para que a parte executada quite a dívida em 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%, a ser acrescida em benefício da parte exequente, se 

não acontecer o adimplemento do título no referido prazo, nos termos dos 

arts. 52 e 53 da Lei dos Juizados Especiais, e 523, §1ºe §2º do NCPC. Não 

sendo quitado o título, penhorem-se bens, avaliando-os no ato o próprio 

oficial de justiça e indagando à parte executada se aceita dá-los em 

pagamento como forma de quitação total ou parcial do título, 

especificando-se as condições. Em caso positivo e se aceitá-los a parte 

exequente, deverá esta proceder à reposição de eventual diferença a 

maior entre o crédito o valor da avaliação, com a posterior conclusão dos 

autos para extinção da execução. Se inferior o valor do bem entregue com 

a dação, o feito prosseguirá pelo crédito remanescente. Sobre a penhora 

e avaliação deverão as partes ser intimadas a se pronunciarem. Para 

tanto, conveniente que a parte credora indique bens a serem constritados. 

Se não forem encontrados a parte devedora ou bens penhoráveis desta, 

a execução será extinta, restituindo-se os documentos à parte exequente. 

Cientifique-se a parte executada que poderá ofertar embargos versando 

este sobre as matérias veiculadas no art. 52, inciso IX, da Lei n.° 

9.099/1995. Se o valor do débito for superior a 20 (vinte) salários mínimos, 

os embargos deverão ser por escrito e por meio de advogado. Se inferior 

a esse limite poderá ser verbalmente a interposição deles. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de agosto de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-18.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA CORDEIRO (REQUERENTE)

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15104812, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 8307784, cujo conteúdo passo a transcrever: Vistos. 

Considerando o pleito de evento nº 9410556, EXPEÇA-SE mandado de 

intimação, penhora e avaliação, calculando-se previamente o valor devido, 

para que a parte executada quite a dívida em 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%, a ser acrescida em benefício da parte exequente, se 

não acontecer o adimplemento do título no referido prazo, nos termos dos 

arts. 52 e 53 da Lei dos Juizados Especiais, e 523, §1ºe §2º do NCPC. Não 

sendo quitado o título, penhorem-se bens, avaliando-os no ato o próprio 

oficial de justiça e indagando à parte executada se aceita dá-los em 

pagamento como forma de quitação total ou parcial do título, 

especificando-se as condições. Em caso positivo e se aceitá-los a parte 

exequente, deverá esta proceder à reposição de eventual diferença a 

maior entre o crédito o valor da avaliação, com a posterior conclusão dos 

autos para extinção da execução. Se inferior o valor do bem entregue com 

a dação, o feito prosseguirá pelo crédito remanescente. Sobre a penhora 

e avaliação deverão as partes ser intimadas a se pronunciarem. Para 

tanto, conveniente que a parte credora indique bens a serem constritados. 

Se não forem encontrados a parte devedora ou bens penhoráveis desta, 

a execução será extinta, restituindo-se os documentos à parte exequente. 

Cientifique-se a parte executada que poderá ofertar embargos versando 

este sobre as matérias veiculadas no art. 52, inciso IX, da Lei n.° 

9.099/1995. Se o valor do débito for superior a 20 (vinte) salários mínimos, 

os embargos deverão ser por escrito e por meio de advogado. Se inferior 

a esse limite poderá ser verbalmente a interposição deles. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de agosto de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-08.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (ADVOGADO(A))

BENEDITO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15105063, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 7292458, cujo conteúdo passo a transcrever: Vistos; 

Ante a apresentação de contestação e impugnação aos autos, 

DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem provas que 

pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua 
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pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação de 

solenidade instrutória ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 22 de maio 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-63.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA MANTOVANNI BEATO (ADVOGADO(A))

SILVIO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNA LETICIA ALVES ZIMERMANN MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15110003, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 8275458, cujo conteúdo passo a transcrever: Vistos. 

Considerando o certificado em evento nº 9518322, bem como o petitório 

de evento nº 7044412, EXPEÇA-SE mandado de intimação, penhora e 

avaliação, calculando-se previamente o valor devido, para que a parte 

executada quite a dívida em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, a 

ser acrescida em benefício da parte exequente, se não acontecer o 

adimplemento do título no referido prazo, nos termos dos arts. 52 e 53 da 

Lei dos Juizados Especiais, e 523, §1ºe §2º do NCPC. Não sendo quitado 

o título, penhorem-se bens, avaliando-os no ato o próprio oficial de justiça 

e indagando à parte executada se aceita dá-los em pagamento como 

forma de quitação total ou parcial do título, especificando-se as condições. 

Em caso positivo e se aceitá-los a parte exequente, deverá esta proceder 

à reposição de eventual diferença a maior entre o crédito o valor da 

avaliação, com a posterior conclusão dos autos para extinção da 

execução. Se inferior o valor do bem entregue com a dação, o feito 

prosseguirá pelo crédito remanescente. Sobre a penhora e avaliação 

deverão as partes ser intimadas a se pronunciarem. Para tanto, 

conveniente que a parte credora indique bens a serem constritados. Se 

não forem encontrados a parte devedora ou bens penhoráveis desta, a 

execução será extinta, restituindo-se os documentos à parte exequente. 

Cientifique-se a parte executada que poderá ofertar embargos versando 

este sobre as matérias veiculadas no art. 52, inciso IX, da Lei n.° 

9.099/1995. Se o valor do débito for superior a 20 (vinte) salários mínimos, 

os embargos deverão ser por escrito e por meio de advogado. Se inferior 

a esse limite poderá ser verbalmente a interposição deles. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de agosto de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010451-44.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIONIZIO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15110957, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 9561308, cujo conteúdo passo a transcrever: Vistos. 

Considerando o pleito de id. nº 9337573, EXPEÇA-SE mandado de 

intimação, penhora e avaliação, calculando-se previamente o valor devido, 

para que a parte executada quite a dívida em 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%, a ser acrescida em benefício da parte exequente, se 

não acontecer o adimplemento do título no referido prazo, nos termos dos 

arts. 52 e 53 da Lei dos Juizados Especiais, e 523, §1ºe §2º do NCPC. Não 

sendo quitado o título, penhorem-se bens, avaliando-os no ato o próprio 

oficial de justiça e indagando à parte executada se aceita dá-los em 

pagamento como forma de quitação total ou parcial do título, 

especificando-se as condições. Em caso positivo e se aceitá-los a parte 

exequente, deverá esta proceder à reposição de eventual diferença a 

maior entre o crédito o valor da avaliação, com a posterior conclusão dos 

autos para extinção da execução. Se inferior o valor do bem entregue com 

a dação, o feito prosseguirá pelo crédito remanescente. Sobre a penhora 

e avaliação deverão as partes ser intimadas a se pronunciarem. Para 

tanto, conveniente que a parte credora indique bens a serem constritados. 

Se não forem encontrados a parte devedora ou bens penhoráveis desta, 

a execução será extinta, restituindo-se os documentos à parte exequente. 

Cientifique-se a parte executada que poderá ofertar embargos versando 

este sobre as matérias veiculadas no art. 52, inciso IX, da Lei n.° 

9.099/1995. Se o valor do débito for superior a 20 (vinte) salários mínimos, 

os embargos deverão ser por escrito e por meio de advogado. Se inferior 

a esse limite poderá ser verbalmente a interposição deles. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de agosto de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010472-54.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETE HUPP DE BARROS (REQUERENTE)

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15111058, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 9600233, cujo conteúdo passo a transcrever: Vistos. 

Considerando o pleito de id. nº 9401813, EXPEÇA-SE mandado de 

intimação, penhora e avaliação, calculando-se previamente o valor devido, 

para que a parte executada quite a dívida em 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%, a ser acrescida em benefício da parte exequente, se 

não acontecer o adimplemento do título no referido prazo, nos termos dos 

arts. 52 e 53 da Lei dos Juizados Especiais, e 523, §1ºe §2º do NCPC. Não 

sendo quitado o título, penhorem-se bens, avaliando-os no ato o próprio 

oficial de justiça e indagando à parte executada se aceita dá-los em 

pagamento como forma de quitação total ou parcial do título, 

especificando-se as condições. Em caso positivo e se aceitá-los a parte 

exequente, deverá esta proceder à reposição de eventual diferença a 

maior entre o crédito o valor da avaliação, com a posterior conclusão dos 

autos para extinção da execução. Se inferior o valor do bem entregue com 

a dação, o feito prosseguirá pelo crédito remanescente. Sobre a penhora 

e avaliação deverão as partes ser intimadas a se pronunciarem. Para 

tanto, conveniente que a parte credora indique bens a serem constritados. 

Se não forem encontrados a parte devedora ou bens penhoráveis desta, 

a execução será extinta, restituindo-se os documentos à parte exequente. 

Cientifique-se a parte executada que poderá ofertar embargos versando 

este sobre as matérias veiculadas no art. 52, inciso IX, da Lei n.° 

9.099/1995. Se o valor do débito for superior a 20 (vinte) salários mínimos, 

os embargos deverão ser por escrito e por meio de advogado. Se inferior 

a esse limite poderá ser verbalmente a interposição deles. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de agosto de 2017 (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-20.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15076952, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados da parte 

REQUERIDA acerca da R. Decisão de Id 5163169, cujo conteúdo passo a 

transcrever, uma vez que a R. Decisão de Id. 5163151 já fora cumprida: 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 
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de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Não efetuado o pagamento 

voluntário tempestivamente, certifique-se e expeça-se, desde então, 

mandado de penhora e avaliação. Não oferecidos embargos no prazo a 

que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados. Determino a conversão da ação de 

conhecimento para Cumprimento de Sentença. Mirassol D?Oeste, 16 de 

junho de 2016 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Decisão assinada 

digitalmente) Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de 

setembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 260665 Nr: 2099-97.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Alves de Sousa, José Raimundo da 

Silva Caxias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820

 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 dos acusado para apresentar as 

contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230823 Nr: 2267-07.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17.414/0

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando a advogada do acusado para apresentar a 

resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230823 Nr: 2267-07.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17.414/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 230823

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra WANDERSON 

SOARES DA SILVA por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

De outro giro, na toada da cota ministerial, verifico que o suposto delito de 

dano, previsto no art. 163, caput, do Código Penal, ocorreu em 22.02.2015 

e o autor da conduta criminosa foi prontamente reconhecido pela vítima. 

Assim, à vista do lapso temporal transcorrido, a vítima decaiu do seu 

direito de oferecer queixa-crime em desfavor do acusado, impondo a 

extinção da punibilidade pelo delito de dano, com fulcro no art. 107, IV, do 

Código Penal.

Tocante ao delito de ameaça, verifica-se a ocorrência do fenômeno da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, a qual pode ser reconhecida a 

qualquer tempo e grau de jurisdição, senão vejamos.

A infração prevista no art. 147 do Código Penal, supostamente cometida 

pelo indiciado, possui pena máxima de 06 (seis) meses de detenção.

Dessa forma, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se o 

prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 109, inciso VI, do 

Código Penal.

A considerar que da data do fato (22.02.2015) até a presente data, 

decorreu referido termo legal, sem qualquer causa de suspensão ou 

interrupção do lapso prescricional, com fulcro no art. 107, inciso IV, do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WANDERSON SOARES 

DA SILVA, já qualificado nos autos, pelo delito tipificado no art. 147 do 

Código Penal.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 121841 Nr: 4516-89.2018.811.0086

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Neusa Lucia Pivetta Tissiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 4516-89.2018.811.0086 - Código n. 121841.

 Vistos, etc.

NEUSA LUCIA PIVETTA TISSIANI requer expedição de segunda via de 

certidão de inteiro teor de casamento de JOÃO PIVETTA e AUGUSTA 

BORTOLUZZI (fls. 2-14).

Em seguida, requer a desistência do procedimento, com a devolução dos 

autos à parte autora (fl. 15).

HOMOLOGO a desistência da ação (CPC, art. 485, inc. VIII), e extingo o 

presente feito sem resolução do mérito.

Defiro a devolução dos originais à Requerente, mediante substituição por 
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cópia.

Sem custas.

Intime-se, após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Nova Mutum/MT, 11 de setembro de 2018.

Luciana de Souza Cavar Moretti

 Juíza de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001375-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADERSON CLAUDENIR SARAIVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e 

do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte 

autora para que providencie o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001560-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PEREIRA COUTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001560-83.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT REQUERIDO: MARCO ANTONIO PEREIRA COUTO Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 30 de agosto de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105916 Nr: 3806-06.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recapadora e Vulcanizadora Trevão Ltda ME, Paulo 

Geraldo de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão Ltda - ME, Joao Ricardo 

Nicolau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Ernandes Barbosa 

Corrêa - OAB:MT 16.872, Luhan Marcos Romam Bergamim - 

OAB:MT 16759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40920 Nr: 76-65.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Peças São Jorge Ltda, Martinho 

José Fontona, Maria auxiliadora Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMÉRCIO DE PEÇAS SÃO JORGE LTDA, 

CNPJ: 73541625000134, Inscrição Estadual: 13148905-4, atualmente em 

local incerto e não sabido MARTINHO JOSÉ FONTONA, brasileiro(a), 

casado(a), empresário e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

AUXILIADORA FONTANA, Cpf: 38464594100, brasileiro(a), natural de 

Diamanatino-MT, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/01/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA) em face de COMÉRCIO 

DE PEÇAS SÃO JORGE LTDA, MARTINHO JOSÉ FONTONAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA - CDA: 20084502, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20084502/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/12/2008

 - Valor Total: R$ 44.549,93 - Valor Atualizado: R$ 44.549,93 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas 

integralmente as possibilidades de citação da parte Executada, bem como 

por verificar que a situação cadastral da Empresa Executada consta como 

“Baixada”, vide documento anexo, possível a citação por edital, tendo em 

vista já encontrar-se tal questão sumulada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, vejamos:“Súmula n° 414: A citação por edital na execução fiscal é 

cabível quando frustradas as demais modalidades”.Não obstante a falta de 

localização da parte Executada por encontrar-se em local incerto e não 

sabido, determino seja a parte Executada citada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias (art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para que, querendo, e em 

15 (quinze) dias, apresente resposta, constando no mandado as 

advertências de estilo.Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, 

como curadora especial à parte revel citada por edital, determinando que, 

escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora intimada para 

apresentar manifestação, no prazo legal. Por fim, assim que aportando 

aos autos a manifestação, intime-se a parte Exequente, para que, 

querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rita C. Buchmann, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de setembro de 2018

Ana Rita C. Buchmann Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 102069 Nr: 1503-19.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Henrique Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 169, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98107 Nr: 5178-24.2016.811.0086

 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: José Comandolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enelci Aparecida Rosa Barbieri, Exata 

Imobiliaria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 173/174, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75515 Nr: 4071-47.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dluvas - Industria Equipamentos de Segurança Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Luiz Silva - ME, Alcides Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a intimação do executado por edital, nos moldes do artigo 513, § 

2º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Em seguida, conclusos para apreciação dos pedidos de penhora de 

valores via Sistema Bacenjud.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76301 Nr: 4869-08.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Três Irmãs Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 86, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42621 Nr: 2032-19.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Maria da Silva Ornes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:MT 17555-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, por seus advogados para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça PARA 

CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA NA COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia 

de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência. A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DEVERÁ SE DAR 

NA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE - MT - NOS AUTOS 1006859-02.2018.11.0002

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91969 Nr: 1170-04.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Rogério de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 64, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. Outrossim, intimo a parte autora para providenciar a 

complementação da diligência conforme cotação do Oficial de Justiça no 

rodapé da Certidão de fls 64.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80471 Nr: 3647-68.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Camargo da Silva, Eva Maria Alves 

Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 357 de 656



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte MUTUM AGRO 

PECUÁRIA S.A às fls. 195/200, em face da sentença de fls. 188/190, 

alegando que o decisum estaria eivado de omissão.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 195/200, em eu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 206.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52173 Nr: 3189-56.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meirelane Rosa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Rodrigues da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, 

através do Sistema SERASAJUD, vez que tal possibilidade encontra 

resguardo no artigo 782, § 3°, do CPC, bem como tal providência não está 

em conflito com direitos fundamentais dos executados.

No mais, indefiro o pedido de penhora online e busca através do RenaJud, 

visto que a parte requerente não apresentou alterações relevantes 

relacionadas a condição financeira do requerido desde a última busca 

realizada.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 1911 Nr: 11-03.1991.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Pereira de Souza, Valdirço de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:MT 2.772-A, FABIÚLA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22.165-A, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, Valentina 

Ponce Devulsky Manrique - OAB:MT 3.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI , para que 

tome ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o 

prazo de 5 (cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido 

referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83221 Nr: 936-56.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalurgica Xingu Ltda, Delison da Costa e 

Silva, Vinicius Mayer, Fabiana Michele Kerber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do exequente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte, não obtendo êxito para tanto, determino que seja 

diligenciado por este Juízo o endereço do requerido Vinicius Mayer 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço dos executados, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 30092 Nr: 3038-03.2005.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Feriani Lege

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Novo Transporte Rodoviários Ltda, 

Saca Chapeação e Pintura Ltda - ME, Real Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Emílio Tiesca - 

OAB:8599/SC, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:MT 8.506-A, 

Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 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 Requerida/Embargada, por seus advogados, 

para apresentar Contrarrazões aos Embargos Infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53897 Nr: 1397-33.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C da Silva Gas - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, 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(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92789 Nr: 1715-74.2016.811.0086

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA C BUSS TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 53, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 89891 Nr: 4938-69.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Brito de Moraes, Gilson Borges dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a interposição do recurso de agravo de instrumento pela parte 

exequente nestes autos, conforme informado às fls. 90, e MANTENHO A 

DECISÃO AGRAVADA DE FLS. 88, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Desta feita, tendo em vista que não foi atribuído efeito suspensivo, 

intime-se o exequente para informar o endereço correto dos executados 

ou comprovar através da juntada de documentos que ao menos tentou 

localizar o endereço, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47423 Nr: 2847-79.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirilo Wanderlei Ferst

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Sérgio de Oliveira Martins, Elpidio da 

Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Carta Precatória devolvida sem cumprimento por 

falta de recolhimento de diligência, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição de nova Carta Precatória, deverá comprovar nos 

autos o pagamento das custas de preparo e distribuição, bem como 

atender as intimações da Comarca deprecada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

EDER RESINO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: RAFAEL PEREIRA MARTINS 

Dados do Processo: Processo: 1001703-72.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 14.193,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

06/12/2018 Hora: 15:20 REQUERENTE: RAFAEL PEREIRA MARTINS 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDER RESINO JUNIOR - MT0022198A 

Nome: RAFAEL PEREIRA MARTINS Endereço: Rua dos Louros, 1850-W, 

Jardim Ágata, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Nome: 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Endereço: 

AVENIDA AMAZONAS, 126, - ATÉ 1100 - LADO PAR, CENTRO, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30180-001 Senhor(a): REQUERENTE: RAFAEL 

PEREIRA MARTINS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

12 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-98.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA 

LTDA - EPP Dados do Processo: Processo: 8010316-98.2014.8.11.0086 

Valor causa: R$ 9.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

13/03/2019 Hora: 16:00 REQUERENTE: ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA 

LTDA - EPP Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

MT0013827S Nome: ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP 

Endereço: Avenida DOS UIRAPURUS, 374 W, CENTRO, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: TAURO MOTORS VEICULOS 

IMPORTADOS LTDA Nome: TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS 

LTDA Endereço: FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 4777, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-200 Senhor(a): REQUERENTE: 

ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

12 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (ADVOGADO(A))

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU PONCE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: AUTO ELETRICA SANTA CLARA 

LTDA - ME Dados do Processo: Processo: 1000452-19.2018.8.11.0086 

Valor causa: R$ 955,96 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

14/03/2019 Hora: 13:20 REQUERENTE: AUTO ELETRICA SANTA CLARA 

LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES 

SANTOS - MT21741/O Nome: AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME 

Endereço: PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, 562 W, CENTRO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: IRINEU PONCE DA SILVA 

Nome: IRINEU PONCE DA SILVA Endereço: Rua dos Louros, s/n, Quadra D, 

Lote 17, Jardim Primavera II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): REQUERENTE: AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 
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indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 12 de 

setembro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-54.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA APARECIDA CANDIDO DA SILVA DORE (REQUERENTE)

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIUSCIA JOAQUIM XAVIER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CLEUSA APARECIDA CANDIDO 

DA S ILVA DORE Dados  do  P rocesso :  P rocesso : 

8010155-54.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 15.230,04 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/03/2019 Hora: 16:40 REQUERENTE: 

CLEUSA APARECIDA CANDIDO DA SILVA DORE Advogado do(a) 

REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A Nome: 

CLEUSA APARECIDA CANDIDO DA SILVA DORE Endereço: Rua DOS 

CANARIOS, 93, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: CATIUSCIA JOAQUIM XAVIER Nome: CATIUSCIA JOAQUIM 

XAVIER Endereço: Rua RUA DAS ORQUÍDEAS, 2135, - DE 1965/1966 A 

2588/2589, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-324 Senhor(a): 

REQUERENTE: CLEUSA APARECIDA CANDIDO DA SILVA DORE Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 12 de setembro de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000116-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARIA ADIZA NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000116-15.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA ADIZA NUNES DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do 

artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema 

PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, 

na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do 

art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis 

em sede de juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 3 de setembro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-61.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

SANDRA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: SANDRA 

ARAUJO DOS SANTOS Dados do Processo: Processo: 

1000639-61.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 10.297,65 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 14/03/2019 Hora: 15:40 REQUERENTE: 

SANDRA ARAUJO DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - GO0024720A 

Nome: SANDRA ARAUJO DOS SANTOS Endereço: DAS GAIVOTAS, SN, 

QD. 33 - LT. 02, FLOR DO PEQUI II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

COELBA Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

COELBA Endereço: AVENIDA EDGARD SANTOS, 300, BLOCO A3 3 

ANDAR, NARANDIBA, SALVADOR - BA - CEP: 41192-005 Senhor(a): 

REQUERENTE: SANDRA ARAUJO DOS SANTOS Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

12 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-29.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE FACCIO (ADVOGADO(A))

ELIANE DIEHL LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ELIANE DIEHL LOPES Dados do 

Processo: Processo: 1000085-29.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

1.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 14/03/2019 

Hora: 16:00 REQUERENTE: ELIANE DIEHL LOPES Advogado do(a) 

REQUERENTE: ADRIELLE FACCIO - MT0022700A Nome: ELIANE DIEHL 

LOPES Endereço: Rua das Castanheiras, 470, w, Nossa Senhora 

Aparecida, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78000-000 Nome: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT Endereço: PRESIDENTE BACKER - CAIO 

MARTINS, S/N, PORTAO 18 SALA 05, ICARAI, NITERÓI - RJ - CEP: 

24220-040 Senhor(a): REQUERENTE: ELIANE DIEHL LOPES Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 
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do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 12 de setembro de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thamires Hohenberger 

Mafissoni - OAB:MT 18783

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO do Advogado(s) 

do Réu(s), via DJE, para comparecer na audiência redesignada para o dia 

02/10/2018, às 17;00 horas. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121429 Nr: 4334-06.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonidas Correa Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Ap. Pereira de 

Figueiredo - OAB:13.421 MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Josiberto Costa Neves - OAB:MT 13.225

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO Do Advogado(s) 

do Réu(s), via DJE, para comparecer na audiência designada para o dia 

08/10/2018, às 16;00 horas. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118375 Nr: 2951-90.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Katia de Camargo - OAB:MT 17.756

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para MANIFESTAR-SE requerendo que 

entender de direito, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117018 Nr: 2339-55.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvanir Wessler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Tieppo Rossi - 

OAB:MT 13.828-A

 .Isto posto, considerando que não há na decisão Embargada quaisquer 

dos vícios previstos no artigo 382, do CPP, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e por consequência, INDEFIRO o pedido de revogação da 

medida especificada no Item “4” da decisão recorrida, aplicada ao ofensor 

Osvanir Wessler em favor da vítima Joceley da Silva Wesller, mantendo a 

decisão que o obrigou a frequentar o programa educacional, a qual deverá 

vigorar até decisão ulterior, consignando-se que o descumprimento 

injustificado de qualquer uma delas poderá ensejar a decretação da prisão 

preventiva do ofensor, nos termos do art. 313 do CPP.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 75803 Nr: 4381-53.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Soares Boerer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAR o Advogado(s) do 

Réu(s), via DJE, para comparecer na audiência designada para o dia 

11/02/2019, às 17;30 horas, nos termos da decisão lançada às fls. 79, no 

prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89632 Nr: 4789-73.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA KARASIAKI - 

OAB:19766/MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAR o Advogado(s) do 

Réu(s), via DJE, para comparecer na audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 11/02/2019, as 16;45 min, nos termos da decisão 

lançada às fls. 52. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119978 Nr: 3627-38.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Vistos.

Tendo em vista que na semana compreendida entre os dias 01 a 05 de 

outubro será realizado nesta Comarca o mutirão de depoimento especial, 

desde logo, antecipo a audiência para o dia 04/10/2018, às 16h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 104048 Nr: 2788-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Fontes Fonseca, Elias de Oliveira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 Vistos.Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de Walison Fontes Fonseca e Elias 

de Oliveira da Silva, imputando-lhes a prática do crime descrito no art. 157, 
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§2º, incisos I, II e V, do Código Penal.Consta sentença prolatada nos autos 

às fls. 277/290, que concluiu pela absolvição do réu Walison Fontes 

Fonseca e pela condenação do réu Elias de Oliveira da 

Silva.Inconformados, o Ministério Público e a Defesa do réu Elias de 

Oliveira interpuseram recursos de apelação às fl. 302 e 304, 

respectivamente.Às fls. 327, aportou-se aos autos certidão atestando o 

óbito do réu Walison Fontes Fonseca, ocorrido em 25/06/2018, pelo que o 

Parquet requereu a decretação da extinção da punibilidade decorrente da 

morte do agente.É o relatório. Decido.Conforme se observa pela certidão 

de óbito, o réu faleceu no dia 25/06/2018.Ora, a morte do autor ou 

partícipe do fato punível é causa extintiva da punibilidade, conforme 

previsão do art. 107, inciso I, do Código Penal, face ao preceito mors 

omnia solvit, já que, esta, definida cientificamente como cessação 

definitiva de todas as funções de um organismo vivo, põe término à 

existência da pessoa natural.Neste sentido, a responsabilidade penal é de 

natureza exclusivamente pessoal e o desaparecimento físico do réu faz 

também desaparecer a punibilidade, que não pode ser estendida aos seus 

familiares ou dependentes, em face do princípio da pessoalidade da pena, 

assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XLV).Assim, tendo em 

vista a morte do réu Walison Fontes Fonseca, DECLARO EXTINTA A SUA 

PUNIBILIDADE, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código 

Penal.Salienta-se que o presente feito deverá seguir em relação ao réu 

Elias de Oliveira da Silva.Nesse ponto, considerando o recurso de 

apelação interposto pela Defesa do réu, e ainda, que as razões do 

recurso, assim como as contrarrazões do Ministério Público encontram-se 

devidamente acostadas, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com as homenagens de estilo.Ciência ao Ministério 

Público.Publique. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 50089 Nr: 1155-11.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wlisses (ou Ulisses ou Ulysses) de Oliveira 

Silva ("cabelo" e "boca de lata"), Nedivaldo Donizete dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição retroativa do 

delito descrito na denúncia, razão pela qual DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Nedivaldo Donizete dos Santos, devidamente 

qualificado nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c 110. C.c 

115 do Código Penal. Publique-se, registre-se e intimem-se, 

observando-se quanto à acusada a desnecessidade de sua intimação 

pessoal, bastando que se dê na pessoa de advogado constituído ou de 

Defensor Público que poderá ser nomeado apenas para esse ato, 

conforme prevê o artigo 1387 da CNGC.Após o transito em julgado, que 

deverá ser certificado, procedam-se às comunicações de praxe e 

arquivem-se com as devidas baixas e anotações.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 30433 Nr: 102-73.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Calda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em face 

de João Batista Calda, que restou condenado à pena de 08 (oito) anos e 

06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, conforme acórdão de 

fls. 366/373.

À fl. 415, aportou aos autos ofício encaminhado pelo Juízo da Terceira 

Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, comunicando a prisão do réu 

em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nestes autos 

à fl. 35, com data de 05 de junho de 2005.

Não obstante, verifica-se que, em 02/08/2007 o referido mandado já tinha 

sido devidamente cumprido, bem como que, posteriormente, fora revogada 

a custódia processual do réu, conforme decisão de fls. 167/169, pelo que 

ele foi colocado em liberdade no dia 18/01/2008.

 Desta forma, observa-se que a segregação do acusado por força do 

referido mandado encontra-se irregular, pelo que determino a expedição 

de alvará de soltura prisão em seu favor, a fim de sanar a referida 

irregularidade, consignando, no entanto, que a soltura não deverá ocorrer, 

haja vista ele possui mandado de prisão em aberto, expedido nos autos do 

p r o c e s s o  e x e c u t i v o  d e  p e n a  c o r r e l a t o  ( A u t o s  n . º 

4226-74.2018.811.0086), posto que fora condenado pelo E. Tribunal de 

Justiça do Estado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 

a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Por fim, considerando a inviabilidade da entrada de presos definitivos na 

Cadeia Pública desta Comarca de Nova Mutum, em razão da decisão 

liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública de n.º 

3756-14.2016.811.0086, código 96036, em trâmite perante o Juízo da 

Segunda Vara desta Comarca, o processo executivo de pena do 

reeducando foi remetido na presente data ao Juízo das Execuções Penais 

a Comarca de Água Boa/MT, onde encontra-se detido.

Cientifique-se o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água 

Boa/MT quanto ao teor da presente.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 46729 Nr: 2152-28.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B

 Posto isto, DEFIRO o pedido de medida cautelar de produção antecipada 

de provas formulada pelo Ministério Público, designando o dia 04 de 

outubro de 2018, às 10h30min., para a oitiva da vítima.Expeça-se carta 

precatória à comarca de Cuiabá/MT para citação e intimação do requerido 

para comparecer ao ato, observando-se o endereço declinado pelo 

“Parquet” à fl. 53, devendo fazê-lo devidamente acompanhado por 

advogado, salientando que, caso compareça desacompanhado de defesa 

técnica, será assistido durante o ato, pela Defensoria Pública. Intimem-se, 

devendo o oficial de justiça orientar a vítima a comparecer às 

dependências do fórum com meia hora de antecedência ao horário 

designado para o ato.Para o referido ato, intime-se também, a psicóloga do 

juízo Alessandra Cristina Salesse, a qual deverá conduzir a entrevista 

com as vítimas.Ciência ao Ministério Público.Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 46729 Nr: 2152-28.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B

 Vistos.

Por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a denúncia ofertada 

pelo Ministério Público, dando o acusado FLÁVIO MENDES NOGUEIRA, 

vulgo “RICO”, como incurso no artigo 217-A, “caput”, c.c art. 226, inciso II, 

ambos do Código Penal.

Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se e intime-se o acusado para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessar a sua defesa, as provas que pretende produzir, e inclusive 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo as suas intimações, se necessário.

 Consigne-se no mandado citatório que por ocasião do cumprimento, o 

Oficial de Justiça deverá indagar ao réu se este possui defensor 

constituído ou se tem recursos para contratar defensor particular, ou, 

ainda, se necessita da nomeação de Defensor Público, certificando o que 

lhe for informado, devendo o Sr. Gestor, neste aspecto, tomar as 
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providências cabíveis independentemente de nova conclusão.

Indefiro o requerimento constante no item “2.I” da cota Ministerial, devendo 

o titular da ação penal providenciar a juntada aos autos das informações 

que dependem de certificação, podendo a certidão de objeto e pé, ser 

substituída por consulta ao sítio do Tribunal, conforme entendimento 

c o n s o l i d a d o  ( A P / T J M T  5 2 0 7 9 / 2 0 1 5  e  A R E s p  S T J 

642471/DF/2015/0009827-9).

Proceda-se a inserção do presente ato no Banco de dados do SINIC 

(Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme dispõe o artigo 

1.373, inciso II, da CNGC.

Processem-se estes autos sob o pálio do segredo de justiça.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72403 Nr: 1724-98.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMDN, ECMDN, MMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 195179.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 11/12/2018 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75468 Nr: 3081-16.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FRANCISCO PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT

 Vistos.

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 22 de fevereiro de 2019, às 

13h30min (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intime-se a testemunha Elisangela de Souza e Silva nos 

endereços indicados na cota ministerial de ref. 43, bem como intimem-se 

as testemunhas Letícia Hallana Cândida Barros e "Tereza Rosa”. Ainda, 

intime-se a testemunha de defesa Kedri Naiara Cardosa Alves.

Intime-se o réu e sua procuradora.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102638 Nr: 1867-82.2018.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIMONE PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

01489084118, Filiação: Sebastiana Pereira da Silva, data de nascimento: 

23/06/1986, brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, solteiro(a), autonoma, 

Telefone (66) 9937-0574. 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: Dessa forma, obedecendo aos princípios da dignidade da 

pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal-CF), 

segurança (artigo 5º, caput da CF), assistência à familia (artigo 226, §8º, 

da CF) e proteção, conforme disciplina o artigo 1º e artigo 19 § 1º, c/c 

artigo 22, da Lei nº11340/06, defiro as medidas protetivas pleiteadas pela 

requerente, o que o faço para aplicar imediatamente ao ofensor as 

seguintes condições:a) Proibição do agressor de praticar determinadas 

condutas, dentre as quais;I. Se aproximar da ofendida e dos familiares 

desta, devendo permanecer a pelo menos 100m (cem metros) de distância 

deles; II. Manter qualquer tipo de contato com a ofendida e seus 

familiares;III. Frequentar determinados lugares, quais sejam: o local de 

trabalho da ofendida e sua residência; a fim de resguardar sua integridade 

física e psíquica; Fica consignado que o descumprimento desta decisão 

configura o crime descrito no art.24-A da Lei nº11.340/06.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 05 de setembro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84755 Nr: 4323-73.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PRDS, IRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERIKO HENRIQUE DOA SILVA ALVES, Rg: 

001833702, solteiro(a), autonomo. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 3.168,00 (Tres mil e cento e sessenta e oito reais)

Resumo da Inicial: Diante do exposto, torna-se necessário fixar alimentos 

as filhas no importe de 30% (cinquenta por cento) de um salário mínimo 

mensal, mais 50% das despesas médicas, odontológicas, farmacêuticas e 

com materiais escolares , em favor dos Requerentes.

Despacho/Decisão: Vistos.Indefiro o pedido de consulta a sites de 

pesquisas de endereço, a ser realizado por este juízo, uma vez que a 

parte exequente já se utilizou do sistema INFOSEG para a busca de 

endereço ref. 34, e restou infrutífera a citação do requerido ref. 55.Por 

outro lado, a citação por edital será deferida após esgotadas as tentativas 

das demais existentes (carta e mandado), conforme súmula 414 do 

STJ.Assim, intime-se a exequente, com envio dos autos, para requerer o 

que for de direito nos moldes da súmula supramencionada e da lei 

6.830/80 (LEF).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, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 30 de agosto de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 363 de 656



 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102633 Nr: 1861-75.2018.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KLEBER RAVEL DA SILVA, Cpf: 

04080778910, Rg: 2236823 -0, brasileiro(a), solteiro(a), auxiliar de 

macânica, Telefone (64) 99319 - 3650. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO do agressor das medidas protetivas a) 

Proibição do agressor de praticar determinadas condutas, dentre as quais: 

I. Se aproximar da ofendida e dos familiares desta, devendo permanecer a 

pelo menos 100m (cem metros) de distância deles;II. Manter qualquer tipo 

de contato com a ofendida e seus familiares;III. Frequentar determinados 

lugares, quais sejam: o local de trabalho da ofendida (Bar Lebara) e sua 

residência, a fim de resguardar sua integridade física e psíquica da 

requerente;.

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido de medidas 

protetivas de urgência formulado por PAULA FERNANDA SOUZA SANTOS 

em desfavor de KLEBER RAVEL DA SILVA, e confirmo a decisão de ref. 

04.Considerando o disposto sobre a validade das medidas protetivas, 

declaro que as medidas deferidas terão validade pelo período de 6 (seis) 

meses contados da presente decisão.Assim, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO os presentes autos, com resolução de 

mérito.Sem condenação em custas e honorários.Intime-se o requerido por 

edital. Cientifique-se o Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se.Oficie-se à DEPOL local para informar acerca 

da conclusão do Inquérito Policial vinculados aos presentes autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 30 de agosto de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97615 Nr: 7163-22.2017.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO RAMOS CORREIA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO do requerido da medidas protetivas: a) 

Suspensão de porte de arma de fogo;b)Afastamento do lar, domicílio ou 

local de convivência;c)Proibição do agressor de praticar determinadas 

condutas, dentre as quais: I. Se aproximar da ofendida e dos familiares 

desta, devendo permanecer a pelo menos 300m ( trezentos metros) de 

distância deles;II. Manter qualquer tipo de contato com a ofendida e seus 

familiares; III. Frequentar determinados lugares, quais sejam: o local de 

trabalho da ofendida e sua residência, a fim de resguardar sua integridade 

física e psíquica;c) separação de corpos..

Sentença: Vistos. Trata-se de pedido de medidas protetivas pugnadas por 

SIMONE BARSANNULFO DOS SANTOS em desfavor de BRUNO RAMOS 

CORREA. O pedido de medidas protetivas, decorrente dos fatos 

articulados no termo de declarações prestado perante a autoridade 

policial, cuja pretensão consubstancia-se nas garantias da Lei nº. 

11.340/06 (providência acautelatória), que visam proteger não somente os 

direitos da mulher, mas, sim, a própria instituição familiar. Pois bem, 

verificam-se pelos elementos fáticos contidos nos autos que a requerente 

foi vítima, em tese, do crime de lesão corporal por parte do suposto 

agressor, restando configurada a urgência e a necessidade de aplicação 

das medidas protetivas solicitadas. Na situação concreta, a requerente 

aduz que já estava querendo se separar do suposto agressor, e em razão 

dele não aceitar o fim do relacionamento, após ver uma conversa via 

whatsApp dele com outra mulher iniciaram uma discussão, na qual ele 

desferiu nela três tapas no rosto, jogando-a no chão, a qual bateu a 

cabeça contra o solo e em seguida colocou um pano na boca da vítima 

para impedir que ela pedisse socorro. Assim, obedecendo aos princípios 

da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição 

Federal-CF), segurança (artigo 5º, caput, da CF), assistência à família 

(artigo 226, § 8º, da CF) e proteção, conforme disciplina o artigo 1º, e 

artigo 19, § 1º, c/c artigo 22, da Lei n. 11.340/06, defiro as medidas 

protetivas pleiteadas pela requerente, o que o faço para aplicar 

imediatamente ao ofensor as seguintes condições: a)Suspensão de porte 

de arma de fogo; b)Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 

c) Proibição do agressor de praticar determinadas condutas, dentre as 

quais: I. Se aproximar da ofendida e dos familiares desta, devendo 

permanecer a pelo menos 300m ( trezentos metros) de distância deles; II. 

Manter qualquer tipo de contato com a ofendida e seus familiares; III. 

Frequentar determinados lugares, quais sejam: o local de trabalho da 

ofendida e sua residência, a fim de resguardar sua integridade física e 

psíquica; c) separação de corpos. No cumprimento do mandado, o Oficial 

de Justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ele ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, podendo seus motivos até mesmo levar a outra 

decisão; ALERTANDO-O DE QUE NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DESTA 

DECISÃO PODERÁ SER PRESO (artigo 20, da Lei n. 11.340/2006). Fica, 

desde já, autorizado o senhor Oficial de Justiça a realizar o cumprimento 

destas diligências com os benefícios do parágrafo único, do artigo 14, da 

Lei n. 11.340/06, bem como a requisitar força policial, se necessário. 

Proceda-se às devidas providências necessárias visando à inclusão de 

dados para fins estatísticos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 11.340/06. 

Intime-se a vítima pessoalmente desta decisão, cientificando-a que caso o 

requerido descumpra esta medida, poderá denunciá-lo à autoridade policial 

ou mesmo no Fórum, a fim de que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

Sirva-se cópia da presente decisão como mandado. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 30 de agosto de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104592 Nr: 2968-57.2018.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: YFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ICARO COSTA LIMA, Cpf: 07985883142, 

Filiação: Liliane Aparecida da Costa e João Fábio Gonçalves de Lima, data 

de nascimento: 13/02/2000, brasileiro(a), natural de Goiania-GO, 

convivente, estudante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO do indiciado para que submeta às condições 

preventivas a seguir elencadas, quais sejam: I) Afastamento do lar, 

domicílio ou local de convivência da ofendida; II) Proibição de aproximação 

da ofendida, de seus familiares e das testemunhas do fato no limite mínimo 

de 500 (quinhentos) metros de distância; III) Proibição de contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; IV) Proibição de frequentar a residência da vítima, a fim de 
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preservar a integridade física e psicológica da ofendida;.

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido de medidas 

protetivas de urgência formulado por Yanca Fernanda de Araújo em 

desfavor de Ícaro Costa Lima e confirmo a decisão de ref. 

07.Considerando o disposto sobre a validade das medidas protetivas, 

declaro que as medidas deferidas terão validade pelo período de 6 (seis) 

meses contados da presente decisão.Assim, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO os presentes autos, com resolução de 

mérito.Sem condenação em custas e honorários.Ante a certidão de ref. 6, 

intime-se o requerido por edital.Intime-se a vítima.Cientifique-se o Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.Oficie-se à 

DEPOL local para informar acerca da conclusão do Inquérito Policial 

vinculados aos presentes autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 30 de agosto de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72255 Nr: 1617-54.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON MENDES PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELINGTON MENDES PEREIRA DOS 

SANTOS, Cpf: 04553310147, Rg: 2415893-3, Filiação: Elza Pereira de Melo 

e Celio Mendes dos Santos, data de nascimento: 17/02/1994, brasileiro(a), 

natural de Nova Xavantina-MT, solteiro(a), autonomo, Telefone (66) 

9228-4850. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR, 

presentes os pressupostos legais, o acusado WELINGTON MENDES 

PEREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, nas penas 

dos artigos 129, §9º, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006.Passo à 

dosimetria da pena do réu, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 

68 do Código Penal.Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no 

artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: Culpabilidade – transparece 

ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na 

fixação da pena; Antecedentes – as certidões anexas aos autos atestam 

que o acusado não possui envolvimento em outros delitos; No que se 

refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos 

concretos para aferi-las; Os motivos do crime são próprios do tipo penal, 

nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, nada existe a 

ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela. Quanto 

às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior 

reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da 

vítima igualmente não requer valoração extrapenal. O delito de lesão 

corporal decorrente de violência doméstica possui pena privativa de 

liberdade abstratamente cominada em 03 (três) meses a 3 (três) anos de 

detenção.Assim, em razão de inexistirem circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, aplico a pena base no mínimo legal, em 03 (três) 

meses de detenção. Em segunda fase, não há circunstância agravante a 

ser considerada. Há a circunstância atenuante prevista no artigo 65, 

inciso I, do Código Penal, em razão de o réu possuir idade inferior a 21 

(vinte e um) anos na época dos fatos, porém, deixo de minorar a pena, 

pois fixada no mínimo legal.Em terceira fase, não há causa de aumento ou 

de diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva em 03 (TRÊS) 

MESES DE DETENÇÃO.Do Regime Inicial de Cumprimento de PenaO regime 

inicial será o aberto, forte no art. 33, §2º, alínea “c” do CP.Da Pena 

Restritiva de Direito e do SursisIncabível a substituição da pena privativa 

de liberdade por restritivas de direito, pois houve violência à pessoa 

quando da prática do crime. No entanto, cabível o “sursis” previsto no 

artigo 77 do Código Penal, eis que o acusado atende aos requisitos 

previstos nos incisos I, II e III do referido artigo. Todavia, deixo de aplica-lo 

para, em audiência admonitória no juízo da execução penal, ser verificado 

se o réu o aceitará.Do Direito De Recorrer Em LiberdadeNão presentes os 

fundamentos da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer 

em liberdade.Valor Mínimo Para Reparação Dos DanosAnte a inexistência 

de dilação probatória quanto ao prejuízo material sofrido pela vítima, deixo 

de fixar valor mínimo para reparação dos danos, conforme determinado 

pelo CPP, artigo 387, inciso IV, sem prejuízo de, caso queira, a vítima 

discutir tal matéria no juízo cível.Em razão da insuficiência de recurso do 

acusado, isento-o do pagamento das custas judiciais.Transitada em 

julgado a presente decisão, certifique-se e:- expeça-se guia definitiva de 

execução;- oficie-se ao TRE/MT para as anotações cabíveis;Após, nada 

mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas e informações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 31 de agosto de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30940 Nr: 1433-11.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOZIAS TELES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da prescrição 

entabulado pela Defesa.A condenação é proveniente da Primeira Vara 

desta comarca, de modo que compete, a priori, a esta vara de execução 

penal a fiscalização do cumprimento da reprimenda.Por oportuno, registro 

que as comarcas do Estado de Goiás devolveram TODOS os processos 

de execução de pena enviados por esta comarca ao argumento de que 

não dispõem de vagas para cumprimento de penas por egressos deste 

Juízo.Assim, por cautela e para evitar maiores delongas no trâmite 

processual, o que causaria prejuízos ao jurisdicionado, antes de 

determinar o envio dos autos, é prudente solicitar a anuência do juízo 

destinatário.Assim, oficie-se a vara de execução penal da comarca de 

Aragarças-GO solicitando, COM URGÊNCIA, anuência para que o 

sentenciado possa cumprir sua medida de segurança naquela 

comarca.Sem prejuízo, oficie-se a SEJUDH-MT solicitando o 

recambiamento do sentenciado a uma das unidades prisionais do estado 

que disponha de vaga para cumprimento de medida de segurança de 

internação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 289, 

§3º, CPP, devendo, para tanto, expedir atestado de vaga, colher as 

necessárias anuências e comunicar os juízos de origem (Aragarças-GO) 

e destinatário (artigo 1.440 da CNGC).Em caso de inexistência de vaga 

para cumprimento da medida de segurança, deverá a SEJUDH-MT 

comunicar este Juízo o mais breve possível, para reavaliação do 

caso.Comunique-se o Juízo da comarca de Aragarças-GO sobre as 

medidas adotadas por este Juízo junto à SEJUDH-MT para recambiamento 

do preso.Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário com urgência.

 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 
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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.: 101814 Nr: 1459-91.2018.811.0012

 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: BARTOLOMEU SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 vista à parte autora para requerimentos em 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-29.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE PAULA MIGUEL (REQUERENTE)

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

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 16h20min - (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, 12 de setembro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-42.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

DANUZA PRISYLA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (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 17h00min - (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, 12 de setembro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-19.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE RAMOS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIBA RODRIGUES SEVERINO (REQUERIDO)

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MICHELE FREITAS PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARINA ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIAS FARAH JUNIOR (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 27 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, 12 de setembro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-57.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

DEUSMAR MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

RECAPAGEM CARAJAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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 27 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, 12 de setembro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000493-15.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

FREDERICO PEIXOTO DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000494-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

CELSO FELIPE SANTIAGO (AUTOR(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal.ZÉLIA 

ALVES BISPO DA SILVA.Gestora Judiciária.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000492-30.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

NILCE FOLMER PELISON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA -Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64439 Nr: 2552-95.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

comparecer na Secretaria da Primeira Vara desta Comarca para retirar o 

Edital de Citação e comprovar publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53017 Nr: 2231-31.2013.811.0044

 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: Elvim Rochteschel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuários 

Ltda, Basf S/A, Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A, Dva Agro 

do Brasil - Comércio Importação e Export. de Insumos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, Camilla Alves Ygesca Rodrigues - 

OAB:202.196/SP, Cláudia Cristina de Oliveira Leite - OAB:200.841/SP, 

Fabio Goes Cintra - OAB:320818, Fernanda de Mesquita Teles - 

OAB:OAB/CE 11.599, Janice Terezinha Andrade da Silva - 

OAB:18192-A/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:9.977/MT, 

JOSERISSE HORTENCIO DOS SANTOS MAIA ALENCAR - OAB:OAB/CE 

23981, Marcos Vinicius de Oliveira Maciel - OAB:196.784-E/SP, Paulo 

Eduardo Machado Oliveira de Barcelos - OAB:79.416/SP, Rodolfo 

Licurgo - OAB:10.144/CE

 Vistos.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as 

provas que pretendem produzir ou manifestarem sobre a possibilidade de 

julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25250 Nr: 1291-08.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira Filho, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 109 quanto ao bloqueio de valores.

Proceda-se a penhora online do valor executado, através do Sistema 

Bacen Jud.

Efetuada a penhora, que valerá como auto de penhora, intime-se 

imediatamente a executada, na pessoa de seu advogado, ou, na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio, do auto de penhora, podendo oferecer impugnação, querendo, no 

prazo de quinze dias.

Intime-se.

Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27349 Nr: 339-92.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermes Gomes Bezerra - EPP, Ermes Gomes 

Bezerra, Ermes Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

comparecer na Secretaria da Primeira Vara desta Comarca para retirar o 

Edital de Citação e comprovar publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51622 Nr: 825-72.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo, Eloíza Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

comparecer na Secretaria da Primeira Vara desta Comarca para retirar o 

Edital de Citação e comprovar publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61433 Nr: 1169-82.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejamar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-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 

comparecer na Secretaria da Primeira Vara desta Comarca para retirar o 

Edital de Citação e comprovar publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32576 Nr: 816-47.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Negimar Inacio de Moura Junior - ME, Negimar 

Inácio de Moura Junior
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

comparecer na Secretaria da Primeira Vara desta Comarca para retirar o 

Edital de Citação e comprovar publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50615 Nr: 2129-43.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hotel Bezerra Ltda, Cleumisse Marques 

Barbosa Bezerra, João Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido do exequente, tendo em vista que a diligência solicitada já 

foi realizada nas fls.77/78.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 89454 Nr: 2250-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moto Campo de Primavera Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal Assinantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmeire Santos Monteiro 

Benites - OAB:15.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Outrossim, impulsiono estes autos também com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o preparo 

da carta precatória.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 74668 Nr: 3451-59.2016.811.0044

 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: Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovilio Mascarello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525, ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - 

OAB:29703, Rafael Massignan - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada os advogados do 

requerido, para que compareça à secretaria da 1º vara para retirar os 

documentos desentranhados dos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63915 Nr: 2293-03.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. F. Posso - EPP, Keller Francielli Posso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): K. F. POSSO - EPP, CNPJ: 

06095730000361 e atualmente em local incerto e não sabido KELLER 

FRANCIELLI POSSO, Cpf: 93806914168, Filiação: Nirva Juana Lanca 

Posso, data de nascimento: 25/02/1983, 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: 15/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de K. F. 

POSSO - EPP e KELLER FRANCIELLI POSSO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Falta de emissão de nota fiscal de 

saída de mercadoria, apurada através de divergências entre informações 

fornecidas pelas administradoras de Cartões de Crédito e Débito e 

informações declaradas pelo sujeito passivo. Artigo 17, VIII da Lei 

7.098/98., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

11030/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/04/2015

 - Valor Total: R$ 7.129,19 - Valor Atualizado: R$ 7.129,19 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se, por edital, a 

parte requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial o Defensor Público, para exercer a defesa 

da parte requerida citada por edital.Intime-se o Defensor nomeado para, no 

prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 

autora/exequente.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 11 de setembro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82386 Nr: 3518-87.2017.811.0044

 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: Ministério Público Estadual, JDLN, Marcia Lobelein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Guilherme Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMAR GUILHERME NEVES, Cpf: 

87395649168, Rg: 12689602, Filiação: Cleusa Soares Neves e Idelfonso 

Guilherme Neves, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 
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(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 937,00 (Novecentos e trinta e sete reais)

Resumo da Inicial: O adolescente JEFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES 

é filho do requerido, e encontra-se aos cuidados de sua genitora, sem que 

o seu genitor contribua mesalmente para o seu sustento. Requer a fixação 

de alimentos provisórios na quantia equivalnte de 30% do salário mínimo, a 

serem pagos até o dia 10 de cada mês pelo requerido, a apartir da citação.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se, por edital, a 

parte requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial o Defensor Público, para exercer a defesa 

da parte requerida citada por edital.Intime-se o Defensor nomeado para, no 

prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 

autora/exequente.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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 04 de setembro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80578 Nr: 2514-15.2017.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdSB, GAdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GISELI APARECIDA DA SILVA BORGES . 

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 autora é avó materna do menor, ELIAS MOISÉS 

BORGES DA SILVA, nascido na data de 25/02/2017, contando atualmente 

com 5 meses de idade. Cumpre destacar que a autora convive e cuida da 

criança desde o nascimento, haja vista que os requeirdos deixaram a 

criança sob os cuidados da requerente. Outrossim, os requeridos não 

possuem condições de cuidar do filho, pois a genitora é usuária drogas e 

moradora de rua. Devendo ser mencionado que a Sra. Giseli, a mesma 

concorda que a guarda do filho fique com a requerente. Quanto ao genitor 

da criança, o mesmo também não possui condições de ficar com o filho, 

pois é alcoólatra. Cumpre destacar, ainda, que a requerente teme pela vida 

da criança, caso fique sob os cuidados dos requeridos, haja vista que no 

ano de 2016 a outra filha da requerida, a menor EMANUELLE VITÓRIA 

BORGES NETO veio a óbito, sendo que supeita-se que a criança falecu 

por falta de cuidados. Assim, a autora deseja formalizar judicialmente essa 

situação para os efeitos legais, eis que restou demonstrado que os 

genitores não possuem condições de criar o filho. A requerente observa 

todos os cuidados necessários para a criação da crinaça.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fl. 27-verso.Cite-se, por 

edital, a requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio Dr. Almir Rogério Moura como curador especial a se manifestar no 

prazo legal (CPC, art. 72, II e parágrafo único). Após, dê-se vista ao 

Ministério Público.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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 22 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57644 Nr: 2859-83.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO PEREIRA CAMPOS, Rg: 

2184285-0, Filiação: Josefa Emiani Campos e Florindo Pereira Campos, 

data de nascimento: 20/04/1966, brasileiro(a), natural de Jales-SP, 

solteiro(a), serviços. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 22 de agosto de 2014, às 23:30 horas, na Rua 

Espírito Santo, n° 123, bairro Vila Concórdia, neste Município de 

Paranatinga-MT, o denunciado Claudio Pereira Campos ofendeu a 

integridade física da vítima Wagner Gomes Nobre, bem como ameaçou-o 

de causar mal injusto e grave.

Despacho: Vistos.Cite-se o acusado Claudio Pereira Campos via edital, 

nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.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, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 23 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28110 Nr: 1104-63.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Augusto Ferreira Magalhães - ME, João 

Augusto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO AUGUSTO FERREIRA 

MAGALHÃES - ME, CNPJ: 06299363000156, Inscrição Estadual: 

132591626 e atualmente em local incerto e não sabido JOÃO AUGUSTO 

FERREIRA, Cpf: 23757337115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOÃO AUGUSTO FERREIRA 

MAGALHÃES - ME e JOÃO AUGUSTO FERREIRA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de falta de recolhimento - ICMS garantido 

integral (art. 17, XI, da lei 7.098/98)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12094/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2009

 - Valor Total: R$ 8.588,77 - Valor Atualizado: R$ 8.588,77 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Citem-se, por edital, 

os executados.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 
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nomeio como curador especial o Defensor Público, para exercer a defesa 

da parte requerida citada por edital.Intime-se o Defensor nomeado para, no 

prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 

autora/exequente.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 23 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28015 Nr: 1009-33.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alex Huzyk - ME, Carlos Alex Huzyk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALEX HUZYK - ME, CNPJ: 

05349963000119, Inscrição Estadual: 132120429 e atualmente em local 

incerto e não sabido CARLOS ALEX HUZYK, Cpf: 75434148991, Rg: 

5.335.443-2, Filiação: Trineo Huzyk e Laurita Toledo Huzyk, data de 

nascimento: 06/08/1974, brasileiro(a), natural de Guaraniaçu-PR, 

separado(a) judicialmente, comerciante, Telefone 3573-2845. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CARLOS ALEX HUZYK - ME e 

CARLOS ALEX HUZYK, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de falta de recolhimento - ICMS garantido integral (art. 17, XI, da Lei 

7.098/98)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

7941/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/11/2009

 - Valor Total: R$ 5.518,71 - Valor Atualizado: R$ 5.518,71 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se, por edital, a 

parte requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial o Defensor Público, para exercer a defesa 

da parte requerida citada por edital.Intime-se o Defensor nomeado para, no 

prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 

autora/exequente.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 23 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81081 Nr: 2792-16.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Mateus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO MATEUS DA SILVA, Filiação: 

Maria das Dores da Silva, data de nascimento: 16/04/1997, brasileiro(a), 

natural de Pedreiras-MA, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do presente caderno investigativo 

que, no dia 08 de outubro de 2016, por volta das 12h:14min, na Rua B3, n° 

98, bairro Vila Nova, neste Município de Paranatinga-MT, o denunciado 

Francisco Mateus da Silva subraiu, para proveito próprio, uma carteira 

com dinheiro pertencente à Lucialba Rodrigues da Costa.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu Francisco Mateus da Silva via edital, nos 

moldes do artigo 361 do Código de Processo Penal.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, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 23 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79248 Nr: 1891-48.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geferson Marques de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEFERSON MARQUES DE CARVALHO, 

Cpf: 70064922111, Rg: 0431765-3, Filiação: Maria Goveia de Carvalho e 

Sebastião Marques de Carvalho, data de nascimento: 22/12/1953, 

brasileiro(a), natural de Diorama-GO, divorciado(a), pedreiro. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do presente inquérito que, no dia 08 

de fevereiro de 2017, às 21h:30min, na Rua Curitiba, esquina com a 

Avenida Brasil, Vila Concórdia, neste Município e Comarca de 

Paranatinga-MT, o denunciado Geferson Marques de Carvalho praticou 

lesões corporais culposo na direção de veículo automotor contra a vítima 

Marcirene Pereira Pinto, bem como conduzio veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu Geverson Marques de Carvalho via edital, 

nos moldes do artigo 361 do Código de Processo Penal.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, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 23 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65076 Nr: 2759-94.2015.811.0044

 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: ALdMC, AdMS, LTdMS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO ALCINO DE SOUZA, Rg: 

1689141-4, Filiação: José Belarmino de Souza e Maria Alcina de Souza, 

data de nascimento: 26/03/1984, brasileiro(a), natural de Várzea Nova-BA, 

solteiro(a), operador de máquinas. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 5.000,00 (Cinco mil reais)

 - Poupança - 04883884147 - Ana Lucia de Matos Correa - 292-6 - 3383 - 

Caixa Econômica Federal

Resumo da Inicial: Os autores são filhos do requerido. Nascidos nas dats 

de 15/02/2011 e 20/11/2008. Os infantes estão sob a guarda de fato de 

sua genitora desde o nascimento e seu pai, ora requerido, não vem 

prestando auxílio material de forma suficiente para eles. A genitora vem 

enfrentando dificuldades de manter os infantes sozinha. Em consonância 

ao binômio necessidade-possibilidade, pugna pela fixação a título de 

alimento aos autores a quantia de 50,75% do salário mínimo vigente, 

atualmente equivalente a R$ 400,00 reais.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se, por edital, a 

parte requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial a Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, para 

exercer a defesa da parte requerida citada por edital.Consigno que os 

honorários serão arbitrados ao final.Intime-se o advogado nomeado para, 

no prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 

autora/exequente.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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 23 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50079 Nr: 1588-10.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margarida Edupen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARGARIDA EDUPEN, Cpf: 85353736168, 

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: 04/09/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de 

MARGARIDA EDUPEN, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de recebimento indevido de benefício previdenciário, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 40.100.077-0/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/03/2012

 - Valor Total: R$ 67.491,13 - Valor Atualizado: R$ 67.491,13 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se, por edital, a 

parte executada.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial o Defensor Público, para exercer a defesa 

da parte requerida citada por edital.Intime-se o Defensor nomeado para, no 

prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 

autora/exequente.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 22 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76657 Nr: 643-47.2017.811.0044

 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: AGdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONILSON MARTINS FERREIRA, Filiação: 

Devaldo Martins Ferreira e de Alaíde Barbosa Ferreira, data de 

nascimento: 28/07/1981, brasileiro(a), natural de Poxoréo-MT, casado(a), 

serviço gerais. 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 autora é genitora do infante JONIELSON DOS 

SANTOS FERREIRA, nascido aos 04/09/2009. A requerente sempre 

possuiu a guarda de fato do filho, desejando formalizar judicialmente essa 

situação para os efeitos legais. A requerente observou todos os cuidados 

necessários para a criação, tem residência fixa, um lar harmonioso e 

estável. Por outro lado, a autora em momento algum pretende suprimir o 

direito de visitas do genitor. Com relação aos alimentos, insta consignar 

que o requerido nunca contribuiu com o sustento da prole e sua genitora 

possui rendimentos decorrentes de seu trabalho, de forma que são muitas 

dificultades enfrentadas. Requer a fixação de alimentos e a regularização 

da guarda judicial e visitas em favor da autora.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fl. 40.Cite-se, por edital, , a 

parte executada.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio Dra. Bertolina Alves de Lima como curadora especial a se 

manifestar no prazo legal (CPC, art. 72, II e parágrafo único). Após, voltem 

os autos conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 22 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27142 Nr: 131-11.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaef Empacotadora e Beneficiadora Ltda-EPP, 

Luzinet Sobral de Oliveira, Alberto Gonçalves Sobral, Ivaneide Ferreira de 

Lima
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA, Cpf: 

19866118843, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de IVAEF EMPACOTADORA E 

BENEFICIADORA LTDA-EPP, LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRAE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Deixou de recolher 

no prazo regulamentar, o ICMS Garantido, devido por ocasião da entrada 

no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou 

prestações, provenientes de outras unidades da Federação ou no 

exterior. (art. 435-L, inciso I, §4º, e 435-M do RICMS decreto estadual 

1944/89)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

13447/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009

 - Valor Total: R$ 86.607,63 - Valor Atualizado: R$ 86.607,63 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se, por edital, a 

parte requerida Luzinet Sobral de Oliveira.Decorrido o prazo do edital, 

certifique-se e, desde já, nomeio como curador especial o Defensor 

Público, para exercer a defesa da parte requerida citada por 

edital.Intime-se a Defensoria Pública para se manifestar.Após, vista a 

parte autora/exequente.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 21 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28028 Nr: 1022-32.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci da Silva Rocha Paranatinga, Iraci da Silva 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRACI DA SILVA ROCHA PARANATINGA, 

CNPJ: 67192138000100, Inscrição Estadual: 131866028 e atualmente em 

local incerto e não sabido IRACI DA SILVA ROCHA, Cpf: 11119145830, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de IRACI DA SILVA ROCHA 

PARANATINGA e IRACI DA SILVA ROCHA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Deixou de recolher e/ou recolheu a 

menor o ICMS no prazo regulamentar, referente a operações e 

presatações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas 

integralmente pelo contribuinte através da GIA-ICMS., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4889/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/11/2009

 - Valor Total: R$ 5.997,80 - Valor Atualizado: R$ 5.997,80 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se, por edital, a 

parte executada.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial o Defensor Público, para exercer a defesa 

da parte requerida citada por edital.Intime-se o Defensor nomeado para, no 

prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 

autora/exequente.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 21 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61765 Nr: 1329-10.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Verdes Campos Ltda, Dário José 

Gollin, Irene Teresa Gollin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEMENTES VERDES CAMPOS LTDA, 

CNPJ: 07846224000168, atualmente em local incerto e não sabido DÁRIO 

JOSÉ GOLLIN, Cpf: 37307371049, Rg: 390514, Filiação: Gelsy Gollin e 

Maria Cassol Gollin, data de nascimento: 20/12/1963, natural de 

Horizontina-RS, casado(a), agricultor/agropecuarista/comerciante, 

Telefone 35731422 e atualmente em local incerto e não sabido IRENE 

TERESA GOLLIN, Cpf: 81828152153, Rg: 04360044, brasileiro(a), 

casado(a), agricultora/empresária/do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SEMENTES VERDES CAMPOS 

LTDA, DÁRIO JOSÉ GOLLINE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS 

Garintido Integral/ICMS Estimativa por Operação/ICMS Estimativa Desconto, 

no prazo regulamentar, devido por ocasião da entrada no Estado de Mato 

Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de 

outas unidades da Federação ou do exterior (art. 17, XI, da lei 7.098/98)., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13727/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/11/2014

 - Valor Total: R$ 37.430,83 - Valor Atualizado: R$ 37.430,83 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se, por edital, a 

parte requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial o Defensor Público, para exercer a defesa 

da parte requerida citada por edital.Intime-se o Defensor nomeado para, no 

prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 
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autora/exequente.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 21 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50569 Nr: 2079-17.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelica Monalisa C. dos Santos dos Anjos - 

ME, Angelica Monalissa Cesar dos Santos dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANGELICA MONALISA C. DOS SANTOS 

DOS ANJOS - ME, CNPJ: 07565947000199, Inscrição Estadual: 133096270 

e atualmente em local incerto e não sabido ANGELICA MONALISSA CESAR 

DOS SANTOS DOS ANJOS, Cpf: 00907931960, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ANGELICA MONALISA C. DOS 

SANTOS DOS ANJOS - ME e ANGELICA MONALISSA CESAR DOS 

SANTOS DOS ANJOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor, nos prazos 

regulamentares a menor, nos prazos regulamentares, do ICMS garantindo 

integral, devido pela entrada de mercadorias no Estado de Mato Grosso 

provenientes de outras unidades da federação., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 977/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/05/2011

 - Valor Total: R$ 48.793,78 - Valor Atualizado: R$ 48.793,78 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se, por edital, 

das executadas.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial o Defensor Público, para exercer a defesa 

das executadas citadas por edital.Intime-se o Defensor nomeado para, no 

prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 

autora/exequente.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 21 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66175 Nr: 29-76.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Silvino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL SILVINO DA SILVA, Cpf: 

17606659249, Rg: 1729321-9, Filiação: Ernestina Pereira da Silva e Julio 

Silvino da Silva, data de nascimento: 18/10/1955, brasileiro(a), natural de 

Igarapé-MA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta no Inquérito Policial que no dia 17 de outubro de 

2015, no Assentamento Jatobá, Zona Rural deste município (Distrito 

Santiago do Norte) o denunciado MANOEL SILVINO DA SILVA portava 

uma espingarda calibre 16, dois canos, e cano cerrado, 02 munições 

calibre 16 e 01 munição calibre 36.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu Manoel Silvino da Silva via edital, nos 

moldes do artigo 361 do Código de Processo Penal.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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 20 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17402 Nr: 1471-29.2006.811.0044

 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): José C. de Souza Rações - ME/ Com STA 

Luzia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

INMETRO - OAB:6.397, Tatiana Ribeiro Soares - INMETRO - 

OAB:5.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ C. DE SOUZA RAÇÕES - ME/ COM 

STA LUZIA, CNPJ: 03725179000132. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/07/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 

INDUSTRIAL - INMETRO em face de JOSÉ C. DE SOUZA RAÇÕES - ME/ 

COM STA LUZIA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Taxa de serviços Metrológicos, com fundamento no artigo 11 e seus 

parágrafos da Lei 9.933, de dezembro de 1999., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 110/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/03/2004

 - Valor Total: R$ 622,10 - Valor Atualizado: R$ 622,10 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n º :  2 0 0 6 / 1 9  ( C ó d i g o 

17402)Vistos.Considerando que o Provimento 13/2013 do CGJ, não se 

aplica a Fazenda Pública Federal, conforme prevê seu artigo 1º, 

reconsidero a decisão de fls. 48.Cite-se a parte executada conforme 

requerido as fls. 51.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 20 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72178 Nr: 2509-27.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Karpinski - ME, Djonata Karpinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): D. KARPINSKI - ME, CNPJ: 

09014975000143 e atualmente em local incerto e não sabido DJONATA 

KARPINSKI, Cpf: 03671953136, Rg: 4.371.300-9, Filiação: Genivaldo José 

Karpinski e Mirtes Karpinski, data de nascimento: 08/07/1991, brasileiro(a), 

natural de Getulio Vargas-RS, solteiro(a), gerante administrativo, Telefone 

9238 1384. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de D. 

KARPINSKI - ME e DJONATA KARPINSKI, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Dados incorretos - GIA (art. 281 do RICMS/MT, 

decreto 1944/89. Omissão de informações econômico-fiscais - GIEF (17, III 

da Lei 7.098/98). Descumprimento de obrigação tributária acessória - 

registrado no CCf (art. 17, III da lei 7.098/98)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6248/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/07/2016

 - Valor Total: R$ 130.413,10 - Valor Atualizado: R$ 130.413,14 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Citem-se, por edital, 

os executados.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio o Defensor Público como curador especial a se manifestar no 

prazo legal (CPC, art. 72, II e parágrafo único). Após, voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 20 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15809 Nr: 2113-36.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Paranatinga de Secos e Molhados 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL PARANATINGA DE SECOS E 

MOLHADOS LTDA., CNPJ: 24724940000191. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/12/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMERCIAL PARANATINGA 

DE SECOS E MOLHADOS LTDA., na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Deixou de recolher o ICMS, nos prazos 

regulamentares, lançado por estimativa. Artigos 43; 80 e 85, inciso I do 

RICMS, combinado com o Art. 1º da Portaria Circular nº 100/96., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0001007/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/11/2005

 - Valor Total: R$ 132.940,60 - Valor Atualizado: R$ 132.940,59 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Citem-se, por edital, 

os executados.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial o Defensor Público, para exercer a defesa 

dos executados citados por edital.Intime-se o Defensor nomeado para, no 

prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 

autora/exequente.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 20 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63914 Nr: 2292-18.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. Fiorini Industria e Comercio de Madeiras - 

ME, Alceu Ricardo Fiorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. R. FIORINI INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS - ME, CNPJ: 06910904000130 e atualmente em local incerto e 

não sabido ALCEU RICARDO FIORINI, Cpf: 27812685004, Rg: 4001851213, 

Filiação: Adolfo Fiorini e Leonor Luizinha Fiorini, data de nascimento: 

14/01/1957, brasileiro(a), natural de Encantado-RS, solteiro(a), 

empresário/ trans.de cargas -comer.. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de A. R. 

FIORINI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS - ME e ALCEU RICARDO 

FIORINI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Irregularidade de escrituração de livros fiscais. Artigos 219; 217-B; 226; 

228 e 457 do RICMS, aprovado pelo Decreto 1944/89., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7993/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 9.773,74 - Valor Atualizado: R$ 9.773,74 - Valor 
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Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro.Cite-se a parte executada, 

por edital, em conformidade com o art. 8º, IV, da LEF.Decorrido o prazo, 

sem manifestação, nomeio-lhe curador especial o Defensor Público, 

devendo ser intimado da nomeação, bem como, de todos os atos 

processuais.Por ora, indefiro o pedido de penhora on-line.Intime-se e se 

cumpra.

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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 20 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78168 Nr: 1365-81.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Leandro da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAQUIM LEANDRO DA PAIXÃO, Cpf: 

00575807156, Rg: 2072175-7, Filiação: Divina Leandro da Paixão, data de 

nascimento: 18/03/1985, brasileiro(a), natural de Caiapônia-GO, 

convivente, empreiteiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do Inquérito Policial que, no dia 25 de janeiro de 

2017, em um bloqueio, município de Gaúcha do Norte - MT, o denunciado 

JOAQUIM LEANDRO DA PAIXÃO portava uma arma de fogo do tipo 

revólver calibre 22, bem assim 15 munições, sendo uma já deflagrada, 

sem autorização e em desacordo com determinação legal. Segundo se 

evola dos autos, a Polícia Militar estava fazendo um bloqueio de rotina na 

rodovia MT 130 no Município de Gaúcha do Norte, saída para Paranatinga, 

quando abordaram o denunciado, que conduzia um automóvel (Montana, 

Placa INZ 5506), sendo encontrado no interior do veículo em revólver 

calibre 22 e 15 munições do mesmo calibre, sendo 14 intactas e 1 

deflagrada.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu Joaquim Leandro da Paixão via 

edital.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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 20 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61601 Nr: 1255-53.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS APARECIDO CIRILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS APARECIDO CIRILO, Cpf: 

63128500134, Rg: 07334770, Filiação: Maria Francisco Cirilo e Samuel 

Cirilo, data de nascimento: 29/04/1973, brasileiro(a), natural de 

Poxoreu-MT, convivente, Telefone 66-9652.4300. 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: Código n. 61601.Autor: Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso.Acusado: Marcos Aparecido Cirilo.Referente ao inquérito policial: 

076/2015 – Delegacia de Polícia de Paranatinga/MT.Vistos, etc.O Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra Marcos 

Aparecido Cirilo, qualificado no presente feito, sustentando, em síntese, 

que:“no dia 20 de maio de 2015, entre 14h:00min e 20h:40min, na Qd. 

11,casa 19, Colina Verde, nesta cidade de Paranatinga-MT, o denunciado 

Marcos Aparecido Cirilo ofendeu a integridade corporal da vítima Roseli 

Cerila de Souza, sua convivente, bem como ameaçou-a de causar-lhe mal 

injusto e grave.” (denúncia – fls. 04/05)Ao final, pediu a condenação do 

acusado no crime previsto no artigo 129, § 9° e 147, ambos do Código 

Penal, em concurso material de crimes (artigo 69 do CP), em observância 

ao disposto no artigo 5°, inciso III, da Lei 11.340/06.A denúncia foi recebida 

em 10/06/2015 (fls. 49/50). O acusado foi citado (fls. 71/72).A defesa 

preliminar foi ofertada (fls. 78 e verso).Em sumário de instrução foram 

ouvidas a vítima e 02 testemunhas (fls. 109/112 e 131/133).O acusado foi 

qualificado e interrogado ao final (fl. 133/134).O Ministério Público, em 

memoriais finais orais, sustenta a procedência da denúncia, posto que 

provadas autoria e materialidade (fl. 157/158).A defesa, em memoriais 

finais, requer a absolvição do réu dos crimes que lhe são imputados, por 

não restar comprovada a autoria e materialidade do delito com provas 

plenas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa 

(157/158).É o relatório. Decido.- Do crime previsto no artigo 129, §9º, do 

Código Penal: A materialidade encontra-se positivada pelo auto de exame 

de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 32/34).No que se refere à 

autoria, observo que as provas angariadas nos autos conduzem a 

responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de lesão corporal 

praticado no ambiente doméstico. Vejamos.Isso porque, a vítima ao ser 

ouvida em juízo, afirmou que o acusado a agrediu fisicamente, dando soco 

na cabeça, puxando o cabelo e a arrastando para fora (fl. 152), o que 

comprova as agressões praticadas pelo réu.Já a testemunha Gilson 

Sirotenco afirmou que:“(...) Testemunha Gilson Sirotenco: Ela relatou que o 

fato teria ocorrido na Colina Verde e que ela foi correndo até o Bairro Vida 

Nova fugindo dele e ele foi atrás e bateu nela, realmente ela tinha 

escoriações. Ministério Público: O senhor viu as escoriações? 

Testemunha Gilson Sirotenco: Sim! Ministério Público: O senhor lembra-se 

do teor da ameaça? Testemunha Gilson Sirotenco: Eu não me lembro! 

Ministério Público: Ela aparentava estar assustada, amedrontada? 

Testemunha Gilson Sirotenco: Tava! Tava sim. (...) Ministério Público: O viu 

se ela tinha lesões no corpo? Testemunha Jairo de Lima: Na perna! 

Ministério Público: Na perna? Testemunha Jairo de Lima: Isso! (...)”. (fl. 

111).O acusado, por sua vez, negou os fatos (fl. 132/133).Muito embora, 

nada tenha manifestado sobre os fatos, observo que o conjuntos 

probatório até então produzido evidencia a ocorrência do crime, tendo em 

vista o depoimento da vítima e pelo depoimento da testemunha Gilson 

Sirotenco que narram em consonância e em juízo os fatos 

ocorridos.Ainda, ressalto que o depoimento da vítima nos casos como o 

presente merece especial relevância no esclarecimento da autoria do 

crime, mormente quando firmes e convictas, já que os crimes ocorridos às 

ocultas no âmbito doméstico e familiar não são presenciados por outras 

pessoas.Jurisprudência:“(...) As declarações da vítima, em crimes 

cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial 

relevância, mormente quando firmes e convictas, tal qual a hipótese dos 

autos. Demonstrada a materialidade e comprovada a autoria delitiva pelo 

crime de violação de domicílio prevalecendo-se das relações domésticas, 

a condenação se mostra escorreita. Apelo desprovido (...)”. (TJ-MT - 

Apelação APL 00015170820128110044 153757/2015 (TJ-MT)).Diante do 

arcabouço probatório verifico que as lesões descritas no laudo de exame 

de corpo de delito da vítima são compatíveis com o relatado em juízo, não 

restando dúvida que o acusado a agrediu, afastando a tese defensiva de 

ausência de provas para a condenação, merecendo procedência a inicial 

acusatória quanto ao crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.- 

Do crime previsto no artigo 147 do Código Penal:O crime de ameaça, por 

ser formal, não exige resultado naturalístico, e se consuma com o ato ou a 

palavra ofensiva, ameaçadora, não havendo, assim, falar em prova da 

materialidade.Nesse sentido, as jurisprudências:“EMENTA: PENAL – CRIME 

DE AMEAÇA – VIOLENCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - 

INADMISSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS - 

REDUÇÃO DA REPRIMENDA - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO 
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CONDICIONAL DA PENA - POSSIBILIDADE. 1. Configura o crime de ameaça 

a conduta idônea do agente que promete causar à vítima um mal injusto e 

grave consistente em atentar contra sua vida, consumando-se o delito 

independente do resultado lesivo, visto se tratar de um crime formal e 

instantâneo. 2. Tendo a pena-base sido dosada e aplicada com justiça e 

bom senso, deve permanecer inalterada, já que o quantum 

consubstanciado encontra-se em perfeita consonância com os contornos 

objetivos e subjetivos da prática ilícita concreta, restando concretizada no 

patamar necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do delito 

praticado. 3. Embora vedada a substituição da pena corporal por 

restritivas de direitos, não há óbices à concessão do benefício da 

suspensão condicional da pena (art. 77/CP), ainda que o delito tenha sido 

praticado sob a égide da Lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha -, desde 

que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos preconizados para essa 

finalidade. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ/MG – 3ª CCrim. – AP. Crim 

n. 1.0518.09.169612-1/001(1) – Rel. Dês. Antônio Armando dos Anjos – 

DJ: 09.11.2010 – DP: 12.1.2011). “AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO 

PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Crime formal que se 

concretiza no momento em que as palavras ameaçadoras são 

pronunciadas. O depoimento coerente da vítima, corroborado por 

testemunhas, nesse tipo de crime, possui especial valor, ensejando a 

manutenção da sentença condenatória. Substituída pena privativa de 

liberdade por pena de multa, de ofício. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ/RS - 

Recurso Crime nº 71002914158 - Turma Recursal Criminal – Rel. Des. 

Volcir Antônio Casal – DJ: 31.1.2011)No tocante à autoria, observo que ao 

ser qualificado e interrogado em juízo o acusado negou os fatos (fls. 

132/133).Por sua vez, a vítima afirmou perante o juízo que o acusado lhe 

ameaçou dizendo: “Hoje você vai ter” e posteriormente voltou e a agrediu 

causando as lesões corporais descritas às fls. 16/18, o que comprova a 

autoria do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, já que o 

mesmo prometeu e cumpriu a ameaça contra a sua ex-companheira.Isso 

porque, o bem jurídico tutelado no artigo 147 do Código Penal é a liberdade 

da pessoa humana, notadamente no tocante à paz de espírito, ao 

sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, bastando a 

possibilidade real de o acusado cumprir as ameaças de morte 

dispensadas à sua amasia como fundamento para a sua segregação, 

sobretudo ante a disciplina protetiva da Lei Maria da Penha, que visa a 

preservação da saúde mental e física da mulher. Como se vê, a palavra 

proferida no momento da discussão não se trata de mero dissabor de um 

conflito de separação conjugal, tendo em vista que dentre elas 

percebemos ameaças de morte que foi capaz de intimidar a 

ofendida.Nesse sentido, a doutrina tem se posicionado:"O mal prenunciado 

deve ser, segundo a lei, grave, sério, capaz de intimidar (RT 531/360)" 

(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Vol. 2, Atlas, 3ª ed., 

1985 p.162).A jurisprudência assim tem se manifestado acerca da 

matéria:"Só a ameaça séria e idônea configura o crime do art. 147 

(TACrSP, RT 698/355, RJDTACr 15/36; TAMG, RJTAMG 13/423; TAPR, 

RT725/662; TARS, RT 631/343), ainda que o agente não tenha intenção de 

praticar o mal prometido (TAMG, RJTAMG 54-55/519)Por sua vez, é 

possível perceber que o acusado, envolvido passionalmente, amedrontou 

a vítima a ponto de procurar auxílio policial na tentativa de evitar novas 

atitudes de seu descontrole, o que por si só comprova o justo temor, 

afastando a tese defensiva de ausência de provas para a condenação, 

merecendo a procedência quanto ao crime previsto no artigo 147 do 

Código Penal.- Dispositivo:Ante o exposto, julgo procedente a denúncia o 

que faço para condenar Marcos Aparecido Cirilo, brasileiro, natural de 

Poxoréu/MT, nascido aos 29.04.1973, filho de Samuel Cirilo e Maria 

Francisca Cirilo, inscrito no CPF n. 631.285.001-34, portador da carteira de 

identidade RG n. 07334770 SSP/MT, residente e domiciliado na Quadra 11, 

Casa 19, Colina Verde, Paranatinga/MT, como incurso nos artigos 129, §9º 

e 147, caput, ambos do Código Penal.- Aplicação da Pena:Atento aos 

princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal 

passo a dosimetria da pena. Na primeira fase a culpabilidade é um juízo de 

reprovabilidade da conduta, são normais para o tipo. Não possui 

antecedentes criminais comprovados nos autos, sendo que poucos 

elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e 

personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime é 

o próprio do tipo, nada tendo a valorar que extrapole os limites do tipo. As 

circunstâncias não são desfavoráveis. O fato praticado não causou 

nenhuma consequência. Não há comportamento da vítima para ser 

analisado.Analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação 

da pena base em:a) artigo 129, §9º, do Código Penal: 03 meses de 

detenção;b) artigo 147, caput, do Código Penal: 01 mês de detenção.Na 

segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a 

inocorrência de circunstância atenuante e nem agravante.Na terceira fase 

não existem causas de aumento ou diminuição de pena.Após a análise de 

todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva em:a) artigo 129, 

§9º, do Código Penal: 03 meses de detenção;b) artigo 147, caput, do 

Código Penal: 01 mês de detenção.- Concurso material:Por fim, reconheço 

o concurso material (artigo 69 Código Penal) pelo que somando as penas 

elas totalizam 04 meses de detenção.- Regime de cumprimento de 

pena:Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, determino 

o aberto como regime inicial de cumprimento da pena.- Substituição da 

Pena:Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direitos em casos de violência doméstica, por não atendimento do 

requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal.Por outro lado, presentes 

todos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, motivo pelo qual 

suspendo a execução da pena privativa de liberdade, por 02 (dois) anos, 

mediante o cumprimento das seguintes condições: a) não frequentar 

bares, casas de jogos e de prostituição; b) não mudar de residência e não 

se ausentar da cidade onde reside por prazo superior a 08 (oito) dias, 

sem prévia autorização judicial; e c) apresentar-se mensalmente em Juízo, 

dando conta de suas atividades. - Disposições finais:Deixo de condenar o 

acusado ao pagamento das custas e despesas processuais em 

decorrência de seus parcos recursos financeiros.Transitada esta 

sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena, 

lançando-se o nome do condenado no rol dos culpados, e, em seguida, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral/MT, ao Instituto de Identificação 

deste Estado, ao Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional.P. R. I. 

C.Paranatinga/MT, 13 de setembro de 2017.Jorge Hassib IbrahimJuiz 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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 17 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63585 Nr: 2171-87.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo dos Santos Alecrim, Alexandre 

Nascimento Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRE NASCIMENTO BARBOSA, 

Filiação: Mariana Rodrigues Nascimento e Antonio Rodrigues Barbosa, 

data de nascimento: 01/10/1995, brasileiro(a), natural de Colinas-MA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta no Inquérito Penal que no dia 23 de agosto de 

2015, à noite, na Rua São Francisco Xavier, nº 1269, Centro, nesta 

cidade, ALEXANDRE NASCIMENTO BARBOSA e RONALDO DOS SANTOS 

ALECRIM receberam coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 

duas pulseiras do tipo bracelete. O denunciado Alexandre Nascimento 

Barbosa pegou 02 (duas) pulseiras de um tal de "Luizinho".

Despacho: Vistos, Cite-se o réu Alexandre Nascimento Barbosa, nos 

termos do artigo 361 do CPC. Após, concluso. Cumpre-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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 17 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84835 Nr: 4596-19.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Batista Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALAN BATISTA BORGES, Rg: 2985424-5, 

Filiação: João Carlos Santana Borges e Alice Lemes Batista, data de 

nascimento: 07/09/1997, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

solteiro(a), estudante/desempregado/serviços gerais, Telefone (66) 

9698-3134. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta no Inquérito Policial que, no dia 12/11/2017, no 

Mercado Tomé, situado na Rua Cuiabá, nº 195, Vila Concórdia, neste 

município de Paranatinga-MT, o denunciado ALAN BATISTA BORGES 

subtraiu, durante a madrugada, escalada e destruição de obstáculo, para 

proveito próprio, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que estavam no 

caixa do mercado Tomé. Segundo se consta da investigação, na data dos 

fatos, o denunciado ALAN BATISTA BORGES, durante a madrugada, 

escalou o prédio do estabelecimento comercial, rompendo o tealho e o 

ferro, adentrou e logrou êxito em subtrair R$ 3.500,00 do caixa do 

mercado.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu via edital.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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 17 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84305 Nr: 4384-95.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLEI MARIA DE JESUS, Cpf: 

00448294184, Rg: 1182690-8, Filiação: Francisca Maria de Jesus, data de 

nascimento: 12/09/1978, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

divorciado(a), agricultor/autônomo, Telefone (66) 9675-3182. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta no Inquérito Penal que no dia 19/10/2017, na Rua 

da Flores, nº 51, Bairro Jardim Primavera, neste município, os policiais em 

cumprimento do mandado de Busca e Apreensão nº 82700, encontram na 

residência do denunciado 02 (duas) espingardas, sendo uma calibre 22 

(adaptada) e uma do calibre 28; 30 (trinta) munições de calibre 22 intactas; 

10(dez) munições calibre 28 intactas; 04 (quatro) estojos de calibre 28; 

sendo um vazio e os outros semi-recarregados, e 03 (três) recipiente de 

plástico, um contendo balonetes e dois contendo pólvora e 01 (um) saco 

contendo espoletas e balonetes em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar.

Despacho: Vistos,Cita-se o réu Vanderlei Maria de Jesus, nos termos do 

artigo 361 do CPP. 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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 17 de agosto de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77581 Nr: 1073-96.2017.811.0044

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SXdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BERTOLINA ALVES 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 1073-96.2017.811.0044, Protocolo 

77581, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 52302 Nr: 1505-57.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Siqueira da Silva, Hugo Morbeck Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Zaina de Oliveira - 

OAB:15935-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

EXEQUENTE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens à 

penhora, a fim de dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 28954 Nr: 1951-65.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc Matias de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para indicar nos autos a conta bancária depositados, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53016 Nr: 2230-46.2013.811.0044

 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: Marcio Braun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuários 

Ltda, Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A, Basf S/A, Bayer 

Crospscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janice Terezinha Andrade 

da Silva - OAB:18192-A/MT, JOSERISSE HORTENCIO DOS SANTOS 
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MAIA ALENCAR - OAB:OAB/CE 23981, Paulo Eduardo Machado 

Oliveira de Barcellos - OAB:79.416/SP, Rodolfo Licurgo - 

OAB:10.144/CE

 Vistos.

Defiro o pedido de carga dos autos, formulado pelo advogado.

Retornem os autos à secretaria para vista dos autos, após, com ou sem 

manifestação do patrono, retornem conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52980 Nr: 2192-34.2013.811.0044

 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: Moacir Tomazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuários 

Ltda, Dva Agro do Brasil - Comércio Importação e Export. de Insumos 

Agropecuários Ltda, Basf S/A, Nufarm Indústria Química e Farmacêutica 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O, JOSERISSE HORTENCIO DOS SANTOS MAIA 

ALENCAR - OAB:OAB/CE 23981, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152, 

Rodolfo Licurgo - OAB:10.144/CE

 Vistos.

Defiro o pedido de carga dos autos, formulado pelo advogado.

Retornem os autos à secretaria para vista dos autos, após, com ou sem 

manifestação do patrono, retornem conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87608 Nr: 1281-46.2018.811.0044

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Nunes Caraça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - CEJUSC

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 02/2016-GAB da Segunda Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora de que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

para o dia 08/11/2018 às 16h:30m, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT, bem como para que 

traga seu cliente independentemente de intimação realizada por este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87608 Nr: 1281-46.2018.811.0044

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Nunes Caraça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82880 Nr: 3724-04.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorair André Dognani, Monica Tonon Martins Dognani, 

Marcelo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastião Nogueira Filho, Claudemir 

Carlos Nogueira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocildo Andrade de Medeiros - 

OAB:6.684-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, retirar o edital expedido nos autos e comprovar sua publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81396 Nr: 2996-60.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSdNP, MFPdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Dê-se vista ao Ministério Público para manifestações.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53245 Nr: 2447-89.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Netônio Rocha de Oliveira, Inácio José 

Kraemer, Adriano da Silva, Thiago Pascoal Crema

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:21.051-B/MT, Mario César Crema - 

OAB:3873/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INÁCIO JOSÉ KRAEMER, Cpf: 

56733046172, Rg: 3.458029, Filiação: Pedro Romoaldo Kraener e Milita 

Kaspari Kraemer, data de nascimento: 12/12/1961, natural de M. Candido 

Rondon-PR, casado(a), vaqueiro e atualmente em local incerto e não 

sabido THIAGO PASCOAL CREMA, Cpf: 01469288141, Rg: 1441593-3, 

Filiação: Ezenir Cezarino Crema e Eloimar Crema, data de nascimento: 

15/07/1985, brasileiro(a), natural de Campo Mourão-MT, casado(a), 

agropecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, 

CONDENO os acusados INÁCIO JOSÉ KRAEMER, brasileiro, portador do 

RG nº 3458029-4, CPF nº 567.330.461-71, nascido em 12/12/1961, natural 

de Marechal Cândido Rondon, filho de Pedro Romoaldo Kraemer e Milita 

Kaspary Kraemer, residente e domiciliado na AvenidaBandeirantes, nº 

2905, Novo Horizonte, neste Município de Paranatinga; NETÔNIO ROCHA 

DE OLIVEIRA, brasileiro, portador do RGnº 575.752 SSP/SP, CPF nº 

378.644.241-04, nascido em 18/04/1965, em Batovi/MT, filho de Antônio 
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Rocha de Oliveira e Leontina R. de Oliveira, residente e domiciliado na Rua 

SD, Bairro Panorana, bar do amiguinho, neste Município de Paranatinga/MT; 

ADRIANO DA SILVA, brasileiro, portador do RG nº 02978052 SSP/SP, CPF 

550.631.441-87, nascido em 18/02/1973, em Três Pontes/MT, filho de 

Nivaldo da Silva e Luci Aparecida da Silva, residente e domiciliado na 

Avenida Bandeirantes, nº 2749, Centro, neste Município de Paranatinga/MT 

e, por fim, THIAGO PASCOAL CREMA, brasileiro, portador do RG nº 

1441593-3, CPF nº 014.696.881-41, nascido em 15/07/1985, natural de 

Campo Mourão/PR, filho de Eliomar Crema e Euzimar Cezarino Crema, 

residente e domiciliado na Rua Acácia, nº 178, Jardim Panorama, neste 

Município de Paranatinga/MT, como incurso na pena do artigo 14, caput, da 

Lei 10.826/2003.Desse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em 

estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.IV – DOSIMETRIA:- DO ACUSADO INÁCIO JOSÉ 

KRAEMER: A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo 

de uso permitido é de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e 

multa.Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

verifico que o Réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo 

excessos a considerar; o réu se revela possuidor de bons antecedentes; 

não existem elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração 

da conduta social ou a personalidade do réu; o motivo do delito é o próprio 

do tipo; quanto às consequências e às circunstâncias não há informações 

que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente; por fim, não há 

o que se falar em comportamento da vítima.Assim, considerando que 

nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base 

no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 dias, 

a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, ante 

a inexistência de dados para aferir a situação econômica do réu, a qual 

reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Não concorrem 

causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno a 

pena anterior dosada como definitiva.Assim, fica o réu definitivamente 

condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 

(dez) dias multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para 

cada dia-multa.Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, 

do Código Penal, o réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade 

anteriormente dosada em regime aberto.Nos termos do artigo 44 do Código 

Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a 

quatro anos, bem como que o réu não é reincidente, assim como as 

circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual substituo a 

pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, devendo 

ser fixadas pelo juízo da execução.Deixo de aplicar o instituto da 

suspensão condicional da pena ante a previsão expressa no artigo 77, III, 

do Código Penal.Com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do CPP 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista ter sido 

concedido nesta sentença a pena restritiva de direito em substituição, a 

pena privativa de liberdade, bem como por não existirem motivos 

ponderosos à custodia preventiva.A pena prevista para o crime de porte 

ilegal de arma de fogo de uso permitido é de reclusão de 02 (dois) a 04 

(quatro) anos, e multa.- DO ACUSADO NETÔNIO ROCHA DE 

OLIVEIRA:Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal, verifico que o Réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não 

havendo excessos a considerar; o réu se revela possuidor de bons 

antecedentes; não existem elementos plausíveis nos autos aptos a 

ensejar a valoração da conduta social ou a personalidade do réu; o motivo 

do delito é o próprio do tipo; quanto às consequências e às circunstâncias 

não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao 

agente; por fim, não há o que se falar em comportamento da vítima.Assim, 

considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, 

fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 

multa de 10 dias, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para 

cada dia-multa, ante a inexistência de dados para aferir a situação 

econômica do réu, a qual reputo como necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime. Ausentes circunstâncias agravantes e 

atenuantes. Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, 

razão pela qual torno a pena anterior dosada como definitiva.Assim, fica o 

réu definitivamente condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e ao 

pagamento de 10 (dez) dias multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo para cada dia-multa.Em vista do quanto disposto pelo artigo 

33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o réu deverá cumprir a pena privativa 

de liberdade anteriormente dosada em regime aberto.Nos termos do artigo 

44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não 

é superior a quatro anos, bem como que o réu não é reincidente, assim 

como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual 

substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direito, devendo ser fixadas pelo juízo da execução.Deixo de aplicar o 

instituto da suspensão condicional da pena ante a previsão expressa no 

artigo 77, III, do Código Penal.Com fundamento no artigo 387, parágrafo 

único, do CPP concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista 

ter sido concedido nesta sentença a pena restritiva de direito em 

substituição, a pena privativa de liberdade, bem como por não existirem 

motivos ponderosos à custodia preventiva.- DO ACUSADO ADRIANO DA 

SILVA:A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de 

uso permitido é de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e 

multa.Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

verifico que o Réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo 

excessos a considerar; o réu se revela possuidor de bons antecedentes; 

não existem elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração 

da conduta social ou a personalidade do réu; o motivo do delito é o próprio 

do tipo; quanto às consequências e às circunstâncias não há informações 

que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente; por fim, não há 

o que se falar em comportamento da vítima.Assim, considerando que 

nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base 

no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 dias, 

a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, ante 

a inexistência de dados para aferir a situação econômica do réu, a qual 

reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Não concorrem 

causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno a 

pena anterior dosada como definitiva.Assim, fica o réu definitivamente 

condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 

(dez) dias multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para 

cada dia-multa.Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, 

do Código Penal, o réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade 

anteriormente dosada em regime aberto.Nos termos do artigo 44 do Código 

Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a 

quatro anos, bem como que o réu não é reincidente, assim como as 

circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual substituo a 

pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, devendo 

ser fixadas pelo juízo da execução.Deixo de aplicar o instituto da 

suspensão condicional da pena ante a previsão expressa no artigo 77, III, 

do Código Penal.Com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do CPP 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista ter sido 

concedido nesta sentença a pena restritiva de direito em substituição, a 

pena privativa de liberdade, bem como por não existirem motivos 

ponderosos à custodia preventiva.- THIAGO PASCOAL CREMA:A pena 

prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de 

reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.Analisadas as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o Réu 

agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a 

considerar; o réu se revela possuidor de bons antecedentes; não existem 

elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração da conduta 

social ou a personalidade do réu; o motivo do delito é o próprio do tipo; 

quanto às consequências e às circunstâncias não há informações que 

levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente; por fim, não há o 

que se falar em comportamento da vítima.Assim, considerando que 

nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base 

no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 dias, 

a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, ante 

a inexistência de dados para aferir a situação econômica do réu, a qual 

reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Não concorrem 

causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno a 

pena anterior dosada como definitiva.Assim, fica o réu definitivamente 

condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 

(dez) dias multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para 

cada dia-multa.Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, 

do Código Penal, o réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade 

anteriormente dosada em regime aberto.Nos termos do artigo 44 do Código 

Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a 

quatro anos, bem como que o réu não é reincidente, assim como as 

circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual substituo a 

pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, devendo 

ser fixadas pelo juízo da execução.Deixo de aplicar o instituto da 
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suspensão condicional da pena ante a previsão expressa no artigo 77, III, 

do Código Penal.Com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do CPP 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista ter sido 

concedido nesta sentença a pena restritiva de direito em substituição, a 

pena privativa de liberdade, bem como por não existirem motivos 

ponderosos à custodia preventiva.V - DISPOSIÇÕES FINAIS:Isento os 

condenados do pagamento das custas e despesas processuais, vez que 

assistidos pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado desta 

decisão, tomem-se as seguintes providências:1.Lance-se os nome dos 

réus ao rol de culpados;2.Expeçam-se guias de execução penal, 

acompanhada das peças necessárias, formando o respectivo executivo; 

3.Oficie-se à Justiça Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, III, da 

CF;4.Oficie-se ao Instituto de Identificação Criminal para fins de 

registro;5.Procedam-se aos recolhimentos das multas, conforme o artigo 

51 do CP e 686 do CPP.Considerando que as armas de fogo e munições 

apreendidas nos autos não mais interessa à persecução penal, nos 

termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, determino seja a mesma remetida ao 

Comando do Exército da Região para doação a órgão de segurança 

pública ou destruição conforme o caso.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 14 de novembro de 2016.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza 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, 30 de agosto de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-76.2018.8.11.0044

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: 15:30 , 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: 1000768-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISCO EMANUEL ALEXANDRE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 16:30 , 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

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000559-58.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000559-58.2018.8.11.0023. REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS DA 

CONCEIÇÃO. REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Visto. Intime-se a parte requerida para que traga 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia do procedimento 

administrativo, referente ao sinistro n. 3160416499, devendo informar 

quais são os documentos não apresentados pela parte autora, conforme 

documento de n. 15032948. Após, voltem conclusos. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Expediente

 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 19/09/2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala 

multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72170 Nr: 1103-68.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSIA ARAUJO LIMA & CIA LTDA - ME, LUSIA 

ARAUJO LIMA, ROZINEIDE FEITOSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 FINALIDADE: Intimação da parte Exequente para indicar bens penhoráveis 

do Executado no prazo de 5 (cinco) dias, eis que infrutífera a penhora on 

line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73035 Nr: 1677-91.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGALUZ DROGARIA STDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da autora para que se manifeste, no prazo legal, 

sobre as diligências negativas certificadas às fls. 76/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76099 Nr: 3686-26.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS TURATTI, 

CRISTIANO JOSE TURATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 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. 

44/51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 8823 Nr: 716-49.1998.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR ROBERTI MARTINS, MARINA QUEIROZ 

PERONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 FINALIDADE: Intimação da parte exequente para que se manifeste sobre a 

penhora de valores realizada nas contas dos executados, conforme fls. 

183/186.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85078 Nr: 2234-10.2017.811.0023

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MESSIAS CHARLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-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 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36067 Nr: 2282-81.2008.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI MACHADO LEMES

 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.: 63904 Nr: 996-92.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA NADIR VIDAL

 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 exequente 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.: 41046 Nr: 1662-98.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICA OLIVEIRA FEITOSA

 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.: 61207 Nr: 1074-23.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSDL, VILMA MARIA DA SILVA CUBA

 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 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.: 39959 Nr: 569-03.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 9288 Nr: 1095-09.2006.811.0023

 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: MODESTO ATAIDE DA SILVA, MARIA DO CARMO CRUZ 

DE OLIVEIRA, DALVA DIAS CRUZ, CACILDA DIAS CAMPOS COSTA, ELZA 

DIAS CAMPOS DE MELO, MARIO SÉRGIO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FIRMINO CRUZ, OLGA CAVALCANTE 

FERREIRA, PATRICIA ATAIDE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVILLE - 

OAB:3110, RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A/MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento das diligências do senhor Oficial de Justiça, 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 de 

mandados de citação do Município e de avaliação e constatação dos bens 

de fls. 259/262, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90626 Nr: 1702-02.2018.811.0023

 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: MARCELO AUGUSTO BERNARDINO DA SILVA, 

MARCELA BERNARDINO DA SILVA, MARCIANO BERNARDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JURACI BERNARDINA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da parte autora para juntar aos autos certidão 

negativa Federal, Estadual e Municipal em nome da falecida Maria Juraci 

Bernardina do Nascimento – CPF nº 962.967.391-68, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88400 Nr: 314-64.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA PADILHA DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO RODRIGUES DE REZENDE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quécele de Carli - OAB:17.062-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da autora do dispositivo de sentneça 

homologatória a seguir transcrito: "Às fls. 45/47 adveio a informação de 

acordo entre as partes. (...) Por esta razão, HOMOLOGO para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III “b” do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68202 Nr: 1849-67.2014.811.0023

 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 RAINHA APARECIDA DOS SANTOS

 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 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.: 62528 Nr: 2518-91.2012.811.0023

 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): NASCIMENTO E GONÇALVES JUNIOR LTDA 

ME, OSMAR GONÇALVES JUNIOR, GRASIELI ROSA PEREIRA, NELSON 

QUIRINO DE OLIVEIRA, ADRIANA DAMASCENO DO NASCIMENTO

 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: Intimação da autora para que se manifeste, requerendo o 

que enterder de direito, sobre a devolução da carta precatória por falta de 

recolhimento de custas, juntada ás fls. 167/174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77835 Nr: 1171-81.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA FELICIA RAMOS DA SILVA

 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 da sentença a seguir transcrita: 

"Regularmente intimada para demonstrar o requerimento administrativo, a 

parte autora permaneceu inerte (fl. 35). (...). Ante o exposto, reconheço a 

carência do direito de ação por falta de interesse processual da autora e, 

por conseqüência, 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".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42483 Nr: 659-74.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRALDA TRIES KLUGE

 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 o(a) advogado(a) da parte autora para trazer aos 

autos conta para depósito de RPV (saldo remanescente) de fls. 130, no 

prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61055 Nr: 909-73.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTRO LOBO E CIA LTDA - ME, MARCIO DE CASTRO 

LOBO, MICHAEL ALLYSON FISCHER LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s) requerida(a) na pessoa do(s) seu(s) 

advogado(s), para no prazo de 5(cinco) dias, pagar as custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40(quatrocentos e treze reais e quarente centavos) e 

taxa judiciária no valor de R$ 132,08(cento e trinta reais e oito centavos) – 

Valor total das custas processuais R$ 545,48(quinhentos e quarenta e 

cinco reais oito centavos), cálculo de fls. 328, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br/serviços/guias), sob pena de expedição de certidão de 

dívida ativa, protesto e averbação dos valores junto ao Cartório 

Distribuidor da Comarca

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68753 Nr: 2315-61.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MONTEIRO PIMENTA, LUIZ 

ANTONIO SANTANA MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Desta feita, (I) designo Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri de 

Peixoto de Azevedo para o dia 11/12/2018, às 08h30min (horário de Mato 

Grosso).(II) Intimem-se pessoalmente as testemunhas indicadas pelo 

Ministério Público e Defesa e no caso de não serem encontradas nos 

endereços constantes nos autos deverão as partes serem intimadas para 

que no prazo máximo de 5 (cinco) dias forneça novo endereço para sua 

localização;(III) Determino à Secretaria que as testemunhas que forem 

Policiais Militares ou Civis deverão ser intimadas pessoalmente, não 

bastando apenas a expedição de ofício à corporação a que esteja 

vinculada. Em concomitância com a expedição do mandado de intimação, 

expeça-se ofício à Corporação Policial, a fim de que seja providenciada a 

dispensa da testemunha, caso esteja em serviço;(IV) Providencie a 

disponibilização de equipamento de reprodução de mídia audiovisual e de 

gravação, a fim de que os arquivos constantes nos autos possam ser 

reproduzidos e os depoimentos e debates das partes possam ser 

gravados;(V) Intime-se pessoalmente o acusado acerca da data em que 

ocorrerá o julgamento pelo Tribunal do Júri;(VI) Expeça-se ofício à Unidade 

Prisional em que o réu esteja preso solicitando a sua escolta para a 

Sessão de Julgamento;(VII) solicite-se ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca a certidão atualizada de antecedentes criminais do réu, conforme 

requerido pelo Ministério Público (fls.556);(VIII) Oficie-se à SEJUDH 

(Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos) e ao SOE (Setor de 

Operações Especiais), solicitando providências para o recambiamento do 

pronunciado Luiz Antonio Santana Moreno.(IX) Transcorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o cumprimento, oficie-se à Corregedoria-Geral de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para as providências que entender cabíveis.(X) 

Intime-se o advogado constituído.(XI) Ciência ao Ministério Público.(XII) 

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.Peixoto de Azevedo/MT, 

12 de setembro de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-29.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLANIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000257-29.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 64,77; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANDERLANIA BARBOSA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 12 

de setembro de 2018. Atenciosamente, ROBERTA TORRES MOURAO 

VIEIRA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-40.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ODENIR RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000599-40.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

25.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ODENIR RIBEIRO DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Senhor(a): Marcelo Ribeiro 

Correia de Souza Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de advogado do autor, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 18/09/2018, às 13:58, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. Despacho: determino a 

prestação de caução idônea, a qual deverá ser prestada mediante termo 

de compromisso nos autos, no prazo de 5 dias, sob pena de revogação 

da liminar. Lavre-se termo de caução de eventual bem a ser indicado pelo 

requerente, ficando o próprio requerente como depositário, não podendo 

dispor do mesmo sem ordem judicial expressa. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 

de setembro de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159670 Nr: 286-29.2018.811.0013

 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: VP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 I – Defiro o pedido de AGJ.

II – Processe-se em segredo de justiça.

III – Ao Núcleo de Mediação e Conciliação para tentativa de acordo.

IV – Cite-se a parte ré (no endereço no verso – ou constante na inicial) 

para os termos da presente ação, cuja contrafé segue anexa, para 

querendo, contestar o pedido a partir da data designada, sob pena de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 285 e 

319), bem como, intime-se dos alimentos provisionais e da guarda 

provisória fixados.

V – Proceda-se à realização de estudo psicossocial com as partes, com 

URGÊNCIA..

VI – Intimem-se as partes para que comparecem à audiência designada 

acompanhadas de seus advogados.

VII– Intime-se o Ministério Público.

SERVE O PRESENTE DE MANDADO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. (anexa a 

inicial e procuração).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 159670 Nr: 286-29.2018.811.0013

 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: VP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSB
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 13 de abril de 2018, às 15:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000760-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUADIR VIEIRA CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000760-80.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 173.550,84; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[ACESSÃO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 

162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 12 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000760-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUADIR VIEIRA CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000760-80.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 173.550,84; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[ACESSÃO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 

162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 12 de setembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64883 Nr: 926-42.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenita Batista da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Bezerra de Morais, Isaura Bezerra de 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42400 Nr: 4779-35.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilto Antonio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

do executado a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85981 Nr: 3608-33.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clenir Claudino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo o advogado da parte 

exequente para proceder o preparo da carta precatória expedida nos 

autos, bem como para comprovar a sua distribuição no juízo deprecado, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87659 Nr: 5362-10.2013.811.0013

 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: Associação dos Moradores e Ocupantes do Bairro 

"Pousada do Tuiuiu", Adilson Gonçalves da Silva, ARY SANTA CATARINA 

" VALDIR", Antonio Carlos Caldatto, Fagnei Ferreira Hilario, Danielle 

Selhorst Hedemann, JOSÉ GONÇALO DO NASCIMENTO, José Cordeiro da 

Silva, José Antonio Garbim, João Batista Mendes de Souza, Jucilei de 

Fatima Largura Lima, Jair do Prado Gonçalves, Fátima Maria de Jesus, 

Loelli Aparecida Largura, Urias Granzoto, Natanael Pereira da Silva, Luiz 

Pedro da Costa, Servulo Diniz, Vanderlei Oliveira dos Santos, Rosiane 

Ramirez, Waldemar Garcia, Walter Aparecido Gonçalves, Lucinéia Batista 

da Silva, Lula Candida Lopes, Madalena dos Santos Almeida, Maria 

Valeriana dos Santos, Reginaldo Alves Pereira, João Garimpeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario José de Souza, Espólio de Elza Borges 

de Souza, JOÃO FRIDOLINO HEIDEMANN, Municipio de Pontes e Lacerda - 

MT, JOSE GONÇALO DO NASCIMENTO, JUVELCAR VEICULOS, Sidnei dos 

Santos, Valdeci José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Manetti Senhorinho - 

OAB:22132-A, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B, ROMILDO SOUZA 

GROTA - OAB:4333/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53002 Nr: 4280-80.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Flávio Elias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenézio Peres Farineli, Milva Vasques, 

Madeireira Vasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex José Silva - 

OAB:9.053/MT, Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte requerida a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) 

dias sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e 

aplicação de multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91647 Nr: 3139-50.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Antonio Pagliarini, Lenice Antonio Pagliarine, 

Angelina Pagliarini Pistore, Izalino Pistore, Maria Pagliarini Santos, Antonio 

de Souza Santos, Primo Camilo Paglarini, Luciano Pagliarini, Iraci Pagliarini, 

Madalena Tereza Pagliarini Calixto, João Calixto Neto, Catarina Amalia 

Pagliarini dos Santos, Geraldo de Souza Santos, Leonilda Pagliarini, João 

Volpato, Sonia Aparecida Ribeiro Pagliarini, Pedro Pagliarini, Jonatan 

Pagliarini, Juliane Wrubleski Pagliarini, Suzana Pagliarini, Marcos Roberto 

Machado, Michele Pagliarine, Lucas Palma de Morais, Alcides Teixeira da 

Silva, Lucilia Pagliarini da Silva, Luciana Pagliarini da Silva de Oliveira, 

Vanderlei Candido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Tereza Volpato Pagliarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160817 Nr: 806-86.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:4752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora 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.: 164866 Nr: 2565-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANE ROBERTA PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento do complemento da 

diligência, cujo valor total é R$ 721,70 (setecentos e vinte e um reais e 

setenta centavos) (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111590 Nr: 744-17.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAFAEL HENRIQUE HEIDEMANN MARTINS, KATRINY 

HELONAI HEIDEMANN MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Batista Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Vistos.

Ante a inércia protagonizada pelo autor, RETORNEM os autos ao arquivo, 

nos termos do art. 921, §2º, do CPC. Ademais, DECLARO o início do prazo 

prescricional de que trata o art. 921, §4º, do CPC, a partir da fluência do 

prazo de suspensão estipulado à fl. 116, ou seja, com início em 24 de 

março de 2018.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80394 Nr: 2488-86.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Salasar & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 16784 Nr: 764-62.2003.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ademir Cabral de Oliveira, Dione de Freitas 

Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Milton Queiróz da Silva, Alex Tony 

Ferreira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte requerida a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) 

dias sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e 

aplicação de multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149435 Nr: 7617-96.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP AUTO PEÇAS LTDA- ME, Marco Antonio 

Correa de Souza, Gilda José de Freitas souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os embargos monitórios apresentados às fls. 

104/115 (ref. 26) são tempestivos. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte autora, para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 47314 Nr: 3992-69.2008.811.0013

 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: Valdir de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84869 Nr: 2404-51.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO VIEIRA DA VITÓRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65589 Nr: 1628-85.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Bonfim

 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:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80287 Nr: 2373-65.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Souza

 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:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92814 Nr: 4094-81.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Santana Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91605 Nr: 3101-38.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Leoni da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92486 Nr: 3827-12.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50373 Nr: 1689-48.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto São Paulo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 47207 Nr: 3874-93.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELSON MIURA, Cpf: 92924328853, Rg: 

5.663.102, Filiação: Misao Miura e Sinao Miura, data de nascimento: 

24/10/1952, brasileiro(a), natural de Andradina-SP, casado(a), engenheiro 

civel-ex.prefeito municipal. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do executado para que cumpra a sentença, no que 

diz respeito ao pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário, o valor será acrescido de custas 

processuais e multa de 10% (dez por cento)nos termos do art. 523, & 1º, 

do NCPC.

Resumo da Inicial: Compulsando os documentos juntados, verifica-se que 

o Requerido NELSON MIURA, à época, como gestor do Município de Pontes 

e Lacerda, no período de 2004, contratou administrativamente sem a 

devida realização de concurso público servidores públicos para cargos 

diversos, conforme constam os documentos acostados no volume I, II e III 

do Inquérito Civil nº 004/2004 anexo. Constam nos autos, 06 (seis) 

servidores nomeados no cargo de ajudante de segurança; 03 (três) 

servidores nomeados no cargo de auxiliar de serviços gerais; 38 (trinta e 

oito) nomeados no cargo de professor; 01 (um) nomeado no cargo de 

bioquímico; 06 (seis) nomeados no cargo de motorista; 24 (vinte e quatro) 

nomeados no cargo de gari; 03 (três) nomeados no cargo de técnico 

operacional; 06 (seis) nomeados no cargo de auxiliar de enfermagem; 02 

(dois) nomeados no cargo de agente administrativo; 04 (quatro) nomeados 

no cargo de médico; 01 (um) nomeado no cargo de telefonista; 04 (quatro) 

nomeados no cargo de zelador; e 01 (um) nomeado no cargo de 

fisioterapeuta; totalizando a contratação de 99 servidores municipais, 

conforme Portarias de nomeação acostadas no I. C. nº 004/04 anexo, 

ocorre que os referidos servidores municipais foram nomeados sem a 

realização de concurso público. A conduta do réu Nelson Miura, denotou 

assim, a falta de cuidado com o dinheiro público, o que enseja a 

responsabilidade do referido gestor responder por ato de improbidade 

administrativa.

Despacho/Decisão: Autos do processo nº. 3874-93.2008.811.0013Cód. 

nº. 47207Vistos.Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja procedida a regularização dos registros e da 

autuação do feito, fazendo-se constar que o presente passou a tramitar 

como cumprimento de sentença.INTIME-SE a parte executada, via edital, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC.Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.Transcorrido o 

prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE 

a parte exequente também em 15 (quinze) dias.Todavia, na hipótese de 

decurso do prazo de pagamento voluntário e de impugnação ao 

cumprimento de sentença sem que haja manifestação da parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente, por meio de remessa dos autos, para que 

traga nova planilha de débito, já acrescida da multa prevista no art. 523, § 

1º, do NCPC, requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.Às providências.Pontes e Lacerda, 30 de agosto de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz 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, 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.: 135420 Nr: 1652-40.2017.811.0013

 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: Ellen Cristina de Moraes Lima, SOFIA CRISTINA LYRA 

MORAES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretora da Escola Vale do Sol (Prof. Drª 

TERESA DE PAZOS DA SILVA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado 

por S. C. L. M. DE L., devidamente qualificada e representada por Ellen 

Cristina da Silva Moraes, contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário 

perpetrado pela Diretora Pedagógica da Escola Vale do Sol.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela denegação da 

ordem (fl. 52/55).

O feito tramitou regularmente e, à fl. 57, a autora requereu a extinção do 

processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De acordo com a informação constante dos autos (fl. 57), a autora não 

mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo a autora, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de fl. 57 e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a impetrante ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto no art. 10, XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Outrossim, DEIXO de condenar a 

impetrante ao pagamento dos honorários de advogado, visto que 

inaplicáveis à espécie (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

INTIME-SE a impetrante, via DJE.

NOTIFIQUEM-SE a autoridade apontada como coatora e o Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo.

Por fim, em não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e, na sequência, 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.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153745 Nr: 9765-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Vieira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 91 

(ref. 37), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte 

autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137331 Nr: 2539-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBFC, ALFDC, LFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Tendo em vista o teor da petição e documentos de fls. 175/182 (ref. 85), 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente 

para manifestação, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83170 Nr: 562-36.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldina de Souza Mendes, Adalberto Moreira 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85525 Nr: 3125-03.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCPdSC, LPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3125-03.2013.811.0013 Cód-85525

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Wélida Carolina Pereira da Silva Costa e Lucimeire 

Pereira da Costa

PARTE REQUERIDA: José Carlos Moreira de Souza

INTIMANDO (A, S): Executados (as): José Carlos Moreira de Souza 

Filiação: Hélio Moreira de Souza e Anair Antonia de Souza, data de 

nascimento: 15/07/1982, brasileiro (a), natural de JAURU-MT, frentista, 

Endereço: Av. Minas Gerais, Casa Nº 23/40, Bar do Cícero, Bairro: Cohab 

Miura, Cidade: Pontes e Lacerda-MT

Executados (as): José Carlos Moreira de Souza Filiação: Hélio Moreira de 

Souza e Anair Antônia de Souza, data de nascimento: 15/07/1982, 

brasileiro (a), natural de JAURU-MT, frentista, Endereço: Av. Minas Gerais, 

Casa Nº 23/40, Bar do Cícero, Bairro: Cohab Miura, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de SOB PENA DE TER O 

VOSSO NOME E CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º 

DA CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

 Marcela Oliveira Moraes

 Gestor (a) Judiciário (a)

 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50205 Nr: 1521-46.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAAdS, MAAdS, Ivanete dos Santos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenessi Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1521-46.2009.811.0013

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Emiliane Aparecida Alves da Silva e Michely 

Aparecida Alves da Silva e Ivanete dos Santos Alves

PARTE REQUERIDA: Jenessi Francisco da Silva

INTIMANDO (A, S): Executados (as): Jenessi Francisco da Silva, Cpf: 

52310779172, Rg: 814.304 SSP/MT Filiação: Adelson da Silva e Ilza Maria 

da Silva, data de nascimento: 30/08/1970, brasileiro (a), natural de Rio 

branco-MT, convivente, lavrador, Endereço: Rua da Laranjeiras s/nº, (3ª 

Casa Antes da Lan Hause Max), Cidade: Conquista D´oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 451,12, no prazo de 5 dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de SOB PENA DE TER O 

VOSSO NOME E CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º 

DA CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

 Marcela Oliveira Moraes

 Gestor (a) Judiciário (a)

 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159670 Nr: 286-29.2018.811.0013

 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: VP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 20/21.

Desta feita, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de conciliação a qual fica, desde já, designada para o 

dia 31 de outubro de 2018, às 16h00min.

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência de conciliação.

Após, REMETAM-SE os autos com vista ao Ministério Público para se 

manifestar, no prazo de 30 (dez) dias, na forma do art. 178, inciso II, do 

NCPC.

Após, à conclusão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145670 Nr: 5976-73.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marineide Julia Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 17, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38636 Nr: 1161-82.2007.811.0013

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Visto em correição.

Processo em ordem.

Considerando o petitório às fls. retro, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste no que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 88871 Nr: 5782-15.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando o teor da petição retro, bem como a sistemática dos 

trabalhos correicionais e considerando ainda a demanda exacerbada de 

processos de réus hipossuficientes nos quais atuam a Defensoria Pública 

desta comarca, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da UNEMAT – 

campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu VALMIR FERRARI até 

o final da demanda, com vistas a proporcionar maior celeridade ao feito.

A atuação do NPJ ocorrerá de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.

Intime-se o NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS para que assuma o 

compromisso, ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 46684 Nr: 1972-52.2001.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Jesus Aparecido 

Ribeiro - OAB:10631

 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.: 44162 Nr: 2696-12.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Cordeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Chris Gordon - 

OAB:3.399, Jimmy Pierry Garate - OAB:8389/RO

 Vistos em correição.

Considerando que a i. Defesa acostou aos autos as alegações finais 

devidas, devolvo os autos à Secretaria para que efetue o lançamento 

correto no sistema Apolo.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 15250 Nr: 1860-49.2002.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Caetano, José dos Santos Caetano, 

Arachi Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Caetano - 

OAB:18289/PR

 Vistos em correição.

Dê-se vista ao Ministério Público em atendimento ao pleito às fls. 1.082.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52375 Nr: 3444-10.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Cosme Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335/MT, Marcelo Pacheco da Silva Osti - 

OAB:19.013-E, Marcus Vinicius Souza Lima - OAB:21.278

 Vistos em correição.

Considerando que o acusado constituiu novos advogados, dê-se vista 

dos autos a i. Defesa para que apresente as ALEGAÇÕES FINAIS 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83125 Nr: 508-70.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Santi Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heuder Lima de Assis - 

OAB:200006/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se a realização do ato designado, zelando-se pelo cumprimento 

integral das determinações proferidas para a correta realização da 

audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 87546 Nr: 4972-74.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Schimidt, Rafael da Silva Barbosa, 

Salvador Reis de Lima, Flávio Verdum de Almeida Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias da Cunha 

- OAB:5391/MT, Pedro Pereira Campos Filho - OAB:12071, Ramão 

Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Os presentes autos necessitam de estudos aprofundados, incompatível 

com as atividades correicionais. Portanto, volvam-me conclusos para 

designação de audiência ou demais deliberações, após a correição, 

conforme art. 21, inciso V da CNGC.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 36403 Nr: 3806-17.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão proferida às fls. 778, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 45143 Nr: 1788-52.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pires, Cristiano Duarte da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maíra Gaspar Santos - 

OAB:21014/O

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

I. Aguarde-se a devolução da missiva integralmente cumprida e, caso o 

prazo já tenha expirado, oficie-se ao juízo deprecado solicitando 

informações acerca de seu cumprimento ou a devolução integralmente 

cumprida.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 85448 Nr: 3034-10.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeus da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012/MT

 Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão acostada às fls. 185, DETERMINO a 

intimação pessoal do denunciado para que informe se constituirá novo 

causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública atuante nesta 

Comarca, devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64979 Nr: 1022-57.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Pereira da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando que o réu não foi condenado ao pagamento de custas 

processuais conforme se infere da sentença proferida (fls. 102/105) e da 

certidão acostada às fls. 131, DETERMINO a atualização da pena de multa 

atribuída ao condenado e a SUA POSTERIOR INTIMAÇÃO para que efetue 

o pagamento da multa devida, com urgência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 87792 Nr: 5510-21.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Reginaldo de Oliveira Araújo, Kathiane 

Fernanda Bach, José Alexandre Araújo Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090, ELSON JOSE SOARES COELHO - OAB:8941/PA, Giovani 

Rodrigues Coladello - OAB:12684-B, Marcelo Liendro da S. Amaral 

- OAB:/PA/ 20.474, Mauro Marcio Dias da Cunha - OAB:5391/MT, Ralff 

Hoffmann - OAB:13128-B

 Vistos em correição.

Dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste no que entender 

de direito, considerando as cartas precatórias que foram devolvidas sem 

o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 36403 Nr: 3806-17.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao AUTOR para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 170401 Nr: 4942-29.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Pelo MM. Juiz foi decidido:

Com relação à ação penal 170401: Vistos etc. I. Homologo o pedido de 

desistência da testemunha Divino de Tal. Defiro o pedido do Ministério 

Público e determino a expedição de ofício ao Hospital Vale do Guaporé 

requisitando cópia do prontuário de atendimento médico da vítima Maria 

Cristina Hernandes no dia 15/08/2018 e/ou datas próximas. II. Com a 

juntada do ofício, declaro encerrada a instrução e determino vista ao 

Ministério Público e ao Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT para 

apresentar alegações finais. Cadastre-se o NPJ da UNEMAT no sistema 

Apolo como procuradores do réu. III. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 174744 Nr: 6710-87.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO - OAB:8697

 Vistos em correição.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 31/10/2018, às 

13h30min.

Intime-se o Ministério Público para se manifestar acerca da informação 
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acostada aos autos (fls. 92 – Ref. 21).

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 94701 Nr: 5510-84.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Damaso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 29.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

MARCELO DAMAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 29/06/1986 

em Araputanga/MT, filho de Dejair Pereira da Silva e Marta Gonçalves 

Damas da Silva, residente na Rua B, Quadra 14, Lote 12, Bairro Cidade 

Alta, Araputanga/MT como incurso na sanção prevista no art. 339 do 

Código Penal. Assim, passo a pena ao patamar de 02 (dois) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão. 35.Na terceira fase: não há causas de 

diminuição ou aumento a serem consideradas.36.Outrossim, sopesando 

as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, 

considerando as informações constantes dos autos acerca das 

condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.37.Assim, fixo 

a pena final, para este delito, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, e a torno definitiva neste patamar. 

38.Por não contemplar o que dispõe art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, vez 

que o réu é reincidente em crime doloso, fixo o regime inicial SEMIABERTO 

para o cumprimento da reprimenda. DISPOSIÇÕES GERAIS42.Indenização 

às vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação de valor mínimo 

para a reparação dos danos causados pela infração, deixo de aplicar o 

disposto no art. 387, IV do CPP.43.Condeno o réu ao pagamento de custas 

e despesas processuais. 44.No ato da intimação da presente sentença, 

deverá ser indagado ao acusado se deseja recorrer, o que será feito 

mediante termo, a teor art. 1.421, parágrafo único da 

CNGCGJ/MT.45.Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino que:a)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da 

CR/88;b)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;c)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;d)expeça-se guia de execução penal, ressalvada a hipótese de 

expedição da guia de execução após eventual confirmação da sentença 

condenatória em segunda instância, o que somente poderá ocorrer 

mediante decisão judicial específica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 82864 Nr: 226-32.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson de Lima Barcelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando o teor da petição retro, bem como a sistemática dos 

trabalhos correicionais e considerando ainda a demanda exacerbada de 

processos de réus hipossuficientes nos quais atuam a Defensoria Pública 

desta comarca, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da UNEMAT – 

campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu WANDERSON DE LIMA 

BARCELO até o final da demanda, com vistas a proporcionar maior 

celeridade ao feito.

A atuação do NPJ ocorrerá de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.

Intime-se o NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS para que assuma o 

compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 81565 Nr: 3750-71.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando o teor da petição retro, bem como a sistemática dos 

trabalhos correicionais e considerando ainda a demanda exacerbada de 

processos de réus hipossuficientes nos quais atuam a Defensoria Pública 

desta comarca, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da UNEMAT – 

campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu CARLOS ALBERTO 

FERREIRA até o final da demanda, com vistas a proporcionar maior 

celeridade ao feito.

A atuação do NPJ ocorrerá de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.

Intime-se o NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS para que assuma o 

compromisso, ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 88001 Nr: 5736-26.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wander de Jesus Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando o teor da petição retro, bem como a sistemática dos 

trabalhos correicionais e considerando ainda a demanda exacerbada de 

processos de réus hipossuficientes nos quais atuam a Defensoria Pública 

desta comarca, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da UNEMAT – 

campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu WANDER DE JESUS 

AUGUSTO até o final da demanda, com vistas a proporcionar maior 

celeridade ao feito.

A atuação do NPJ ocorrerá de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.

Intime-se o NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS para que assuma o 

compromisso, ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65774 Nr: 1812-41.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilson Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando o teor da petição retro, bem como a sistemática dos 

trabalhos correicionais e considerando ainda a demanda exacerbada de 

processos de réus hipossuficientes nos quais atuam a Defensoria Pública 

desta comarca, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da UNEMAT – 

campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu EDNILSON PINHEIRO 

DA SILVA até o final da demanda, com vistas a proporcionar maior 

celeridade ao feito.

A atuação do NPJ ocorrerá de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.
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Intime-se o NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS para que assuma o 

compromisso, ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 80411 Nr: 2510-47.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Figueiredo Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando o teor da petição retro, bem como a sistemática dos 

trabalhos correicionais e considerando ainda a demanda exacerbada de 

processos de réus hipossuficientes nos quais atuam a Defensoria Pública 

desta comarca, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da UNEMAT – 

campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu DIEGO FIGUEIREDO 

TAVARES até o final da demanda, com vistas a proporcionar maior 

celeridade ao feito.

A atuação do NPJ ocorrerá de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.

Intime-se o NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS para que assuma o 

compromisso, ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36403 Nr: 3806-17.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos.

RECEBO o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso às fls. 771, bem como suas razões recursais, 

ante a tempestividade.

 Dê-se vista a defesa para que, no prazo de 08 (oito) dias apresente as 

devidas contrarrazões recursais.

Por fim, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, para 

o devido processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), 

com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 80411 Nr: 2510-47.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Figueiredo Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos etc.

I. Considerando a necessidade de dilatar a instrução, designo a audiência 

para o dia 01/09/2017 às 15h30. (horário de MT).

II. Intimem-se as vítimas Matheus dos Santos Batista e Eleni Moreira dos 

Santos, devendo constar no mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 91565 Nr: 3067-63.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Mario Bom Despacho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Certifico e dou fé que, após o pedido de isenção do pagamento da pena 

de multa, formulado pelo patrono do condenado LUIZ MÁRIO BOM 

DESPACHO, constante de fls. 141/142, fora prolatada a decisão de fls. 

148/148vº, onde se determina o encaminhamento dos autos à contadoria 

para atualização da pena de multa(cálculo de fls. 149) e intimação do 

apenado para pagá-la, razão pela qual, remeto os autos a expedição de 

mandado de intimação, bem como, intimação do advogado via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 37641 Nr: 128-57.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidenir Bispo do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - 

OAB:7400

 Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público às fls. 219 e redesigno a Sessão 

Plenária do Tribunal do Júri para o dia 10/12/2018, às 09h00min, primeira 

data livre na pauta de audiências.

Intime-se o Ministério Público e o Dr. Luiz Emídio Dantas Junior, 

coordenador no NPJ-UNEMAT, este via Dje.

Expeça-se ofício requisitando a testemunha policial civil Clodoaldo Miranda 

da Cruz, lotado em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. Recolha-se a 

carta precatória expedida para sua intimação.

Expeça-se ofício requisitando a testemunha policial civil Antônio César de 

Almeida Arruda, lotado nesta Comarca.

Expeça-se mandado de intimação das testemunhas de acusação Ranielle 

da Silva Oliveira (novo endereço fls. 196) e de defesa Gidelson Dias 

Santiago e Paulo Henrique Amaral (endereço de fls. 179).

Expeça-se carta precatória para intimação do réu Sidenir Bispo de Oliveira 

em Comodoro/MT (endereço fls. 135) e/ou oficie-se na carta precatória já 

existente (Código 126491) informando a nova data da Sessão Plenária do 

Tribunal do Júri.

Considerando a certidão de fls. 202, intime-se a defesa para informar o 

endereço completo da testemunha Manoel Messias Nunes Gonçalo no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de preclusão. Informado o endereço, 

expeça-se mandado/precatória.

Considerando a certidão de fls. 216, intime-se o Ministério Público para 

informar o endereço da vítima Wellington Marcos Cardoso Ramos no prazo 

de 05(cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se mandado/precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 3189 Nr: 2-47.1983.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Élcio Gomes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Considerando que a pronuncia do acusado ocorreu em 29/05/1998 (fls. 

114/117) dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

de eventual prescrição.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-93.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 08 de outubro de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAUDECI DA CUNHA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 08 de outubro de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDEIR ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA PECINNI YAMADA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 08 de outubro de 2018, às 15h10min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 123054 Nr: 4949-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Leandro Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847

 Intimação do advogado nomeado para que o referido profissional tome as 

providências que julgar necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 123054 Nr: 4949-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Leandro Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847

 JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO HENRIQUE 

LEANDRO NOGUEIRA, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto 

no art.12 d Lei 10.826/2003.5. CUMPRIMENTO DA PENA:Para cumprimento 

da pena privativa de liberdade, fixo o regime aberto, nos termos do art. 33, 

§2º do Código Eleitoral c/c art.15, II da Constituição da República, oficie-se 

ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do 

réu, com sua devida indicação; d)oficie-se ao órgão estadual de dados 

fornecendo informações sobre o julgamento do feito em relação aos réus; 

e)publique-se, nos termos do art. 387, inciso VI, do CPP, o resumo 

(dispositivo) em diário oficial. Registre-se. Intime-se, pessoalmente, o 

sentenciado.Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa.Pontes e 

Lacerda/MT, 09 de maio de 2014.Leonardo de Araujo Costa TumiatiJuiz de 

Direito

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79195 Nr: 701-09.2018.811.0014

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Eguinalda Guimarães Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de providências apresentado por EGUINALDA 

GUIMARÃES RODRIGUES, Oficiala do Serviço Notarial e Registral do 

Distrito de Alto Coité, neste Município de Poxoréu/MT, objetivando a 

declaração de nulidade de três (03) procurações lavradas mediante a 

apresentação de documentos falsos.

 Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual manifestou 

favoravelmente ao pleito (fls. 46/46v).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A par do relatado, verifica-se que o presente procedimento se amolda à 

modalidade denominada de cancelamento administrativo-judicial, o qual 

pode ser realizado por provocação ou de ofício, figurando o magistrado 

como controlador da legalidade e, por conseguinte, sendo a autoridade 

competente para pronunciar o cancelamento do ato.

Como cediço, o cancelamento administrativo ou correcional acarreta 

validade erga omnes, mas está sujeito à discussão na via jurisdicional, 

uma vez que se trata de decisão meramente administrativa.

De inteira pertinência ao tema versado, ensina Walter Ceneviva que o 

cancelamento “pode ocorrer por decreto do juiz corregedor, ao qual se 

subordine o cartório, na via administrativa, sem feição contenciosa desde 

que não atingidos direitos de terceiros” (in Lei dos Registros Públicos 

Comentada, Saraiva: 2001, p. 437).

Nessa linha de intelecção, sem maiores digressões, denota-se que a 

pretensão da Sra. Oficiala é escorreita, porquanto os atos foram lavrados 

mediante a apresentação de documentação falsa, fato que somente foi 

constatado posteriormente pela Sra. Cartorária que, diligentemente, 

engendrou evidências juntos aos órgãos oficiais para aferir a 

autenticidade dos documentos apresentados.

Destarte, tem-se que o pronunciamento judicial servirá, tão somente, para 

chancelar uma nulidade de pleno direito existente, isto é, sem prejudicar 

direitos de quem quer que seja.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 233, inciso I, da Lei nº 

6.015/1973 DECLARO A NULIDADE das seguintes procurações: (a) 

Procuração lavrada aos 08.02.2017, às fls. 127, do Livro nº 06; (b) 

Procuração lavrada aos 21.03.2017, às fls. 129, do Livro nº 06; (c) 

Procuração lavrada aos 09.05.2017, às fls. 132, do Livro nº 06.

PUBLIQUE-SE no Diário Oficial e EXPEÇA-SE edital de intimação, com prazo 

dilatório de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação 

para cancelamento, devendo a Sra. Oficiala observar o disposto no art. 

248, da Lei nº 6.015/1973, declarando os motivos do cancelamento, 

consoante resultado do art. 249, da citada legis.

Exauridas tais diligências, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe.

Ciência ao parquet. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78744 Nr: 507-09.2018.811.0014

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Geraldo José Casotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço Notarial e Registral do Distrito de Alto 

Coité

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:OAB/MT 10.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o presente pedido de 

providência, com fulcro no art. 201, da Lei nº 6.015/73 e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.SEM custas, 

na forma do art. 207, da Lei nº 6.015/1973.Intimem-se o Ministério Público e 

os interessados.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000437-72.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO JOSE RIBEIRO REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO Dados do processo: Processo: 

1000437-72.2018.8.11.0014; Valor causa: R$ 19.149,10; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: LAUDELINO 

JOSE RIBEIRO REIS Certifico que INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, efetuar o Recolhimento ds Diligência do Oficial de 

Justiça para fins de cumprimento do mandado de Busca e apreensão 

Poxoréu/MT , 12 de setembro de 2018. Atenciosamente, SALUSTIANO 

CANDIDO PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34361250

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000439-42.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LEVINDO FRANCISCO DE PAULA NETO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, RECEBO a carta precatória, uma vez que 

preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Por conseguinte, 

DESIGNO o dia 25 de setembro de 2018, às 16h30min (MT) para a 

inquirição da testemunha, conforme solicitado na deprecata. Ainda, 

INTIME-SE a parte requerida a comparecer à audiência designada pelo 

juízo deprecante, conforme solicitado. Intimações e requisições 

necessárias, inclusive dos advogados das partes via DJE, devendo os 

próprios serem cadastrados junto ao Sistema Apolo. COMUNIQUE-SE o 

juízo deprecante acerca da data aprazada para a realização do ato. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, servindo a cópia como mandado. 

Poxoréu/MT, 27 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000320-81.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO SENTIDO DE EFETUAR O 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA FINS DE 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE APREENSÃO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000310-37.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALO PEREIRA DE FARIAS (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO SENTIDO DE EFETUAR O 

RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE r$ 494,30 (QUATROCENTOS E NOVENTA E 

QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) , PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE CITAÇÃO HAJA VISTA, O MANDADO A SER CUMPRIDO NA 

LOCALIDADE BARRA DO PARAISÃO, NESTE MUNICÍPIO, SEGUNDO 

INFORMADO PELO MEIRINHO NA PLANILHA DE ZONEAMENTO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000314-74.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARIA ELIZABETE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2335 Nr: 443-97.1998.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Wagner Carneiro de Almeida, Orlando 

Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:/ 3056, Saionara Marti - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Silva Lima - 

OAB:4272/MT

 Código: 2335

 DESPACHO

VISTO,

Ante teor da certidão de fl. 185, e, nada sendo requerido, AGUARDE-SE o 

decurso do prazo da suspensão.

 Por conseguinte, DEERMINO a baixa do feito condizente a Meta 2 do CNJ, 

vez que se trata de Execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2468 Nr: 31-35.1999.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Wagner Carneiro de Almeida, Orlando 

Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:/ 3056, Saionara Marti 

- OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 Código: 2468

DESPACHO

VISTO,

Ante teor da certidão de fl. 333, e, nada sendo requerido, AGUARDE-SE o 

decurso do prazo da suspensão.

Por conseguinte, DETERMINO a baixa do feito condizente a Meta 2 do CNJ, 

vez que se trata de Execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2371 Nr: 475-05.1998.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Wagner Carneiro de Almeida, Evandro 

Teodoro de Andrade Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 
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OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Marli 

Terezinha Mello de Oliveira - OAB:5134, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056, Saionara Marti - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiana Oliveira de Almeida - 

OAB:15809

 DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome dos executados LUIZ 

WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA, CPF: 048.423.868-00 e EVANDRO 

TEODORO DE ANDRADE FILHO CPF: 578.193.786-20, até o limite da CDA 

atualizada, no valor de R$ 2.052,516,55 (dois milhões, cinquenta e dois mil, 

quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) conforme 

cálculos à fl.342.Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente 

da penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de 

direito. Em seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).No 

caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada.Em 

sendo a constrição realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, desde já, o 

desbloqueio.Por fim, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete 

para a efetivação da busca e constrição acima deferida via sistema 

Bacenjud.Cumpra-se, expedindo o necessário. Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64323 Nr: 800-18.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilio Neres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oilson Amorim dos Reis - 

OAB:7035-MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade dos acusados EDILIO 

NERES DA SILVA referente ao crime em tela, com fundamento no artigo 

109, inciso VI, e artigo 107, inciso IV ambos do Código Penal, para 

reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 

29 de agosto de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71170 Nr: 1132-14.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 71170

VISTO,

 Trata-se de liquidação de sentença promovida por EMANOEL MARCOS 

FARIAS PINTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que este, 

intimado para manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo autor, 

apresentou sua aquiescência aos mesmos e, de logo, realizou o depósito 

voluntário da quantia exigida.

Instado a manifestar, o credor concordou com a monta depositada nos 

autos, postulando, então, por seu levantamento e posterior extinção do 

feito fl.37.

 Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos nota-se que o débito executado já encontra-se 

adimplido, de modo que a parte credora pugna pelo levantamento da monta 

depositada no processo.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”. (sem grifos no original)

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do novo 

Código Processual Civil.

Por corolário, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação da quantia 

depositado no feito mediante transferência para a conta bancária indicada 

às fls. 38, na forma estabelecida pelo Provimento nº 16/2011-CGJ.

Após, transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67975 Nr: 1180-07.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 67975

VISTO,

 Trata-se de cumprimento de sentença voluntário intentado nos autos de 

ação de cobrança ajuizada pelo FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face 

de JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Analisando os autos, a parte credora comprovou o pagamento do ofício 

requisitório de n. 727/2016, à fl. 25, conforme comprovante juntado à fl. 31

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos, nota-se que o débito executado já encontra-se 

adimplido, de modo que a parte credora pugna pelo levantamento da monta 

depositada no processo.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do Novo 

Código Processual Civil.

Por corolário, EXPEÇAM-SE o alvará de liberação e levantamento da 

quantia depositada nos autos, mediante transferência para a conta 

informada às fl. 36 dos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

16/2011-CGJ.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16915 Nr: 568-55.2004.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildemar de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Código: 16915
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VISTO,

Analisando os autos, verifica-se que não houve prescrição do mesmo, 

conforme cálculo anexo.

No mais, AGUARDE-SE o cumprimento do Mandado de Prisão de fl. 220.

Por conseguinte, ciente da certidão de fl. 222, com efeito deixo de nomear 

defensor, em razão do réu já ter advogado.

Por fim, REMETA-SE os autos ao arquivo provisório.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 10 de Setembro 2018.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16816 Nr: 507-97.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Couros Andrade Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 16816

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de Ação Executória, em que a parte requerente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de buscas do endereço do 

executado através do sistema BACENJUD.

POIS BEM.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar o 

endereço do executado, pois não há sequer prova de que diligenciou junto 

a órgãos dos que tem acesso, comprovando que pelo ao menos tentou 

obter alguma informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que somente se comprovado que efetivamente 

não se logrou êxito na localização de endereços, tal como com a negativa 

de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, poder 

este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou demais 

órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, por ora, o pedido de buscas do endereço do 

executado através do sistema BACENJUD.

Por outro lado, DILIGENCIE-SE a parte requerente para informar o 

endereço do executado, no prazo de 30 (trinta) dias, informando-o nos 

autos.

Decorrido o prazo, DETERMINO seja certificado, e, após seja intimada a 

parte exequente para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 

485, parágrafo 1º, do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28282 Nr: 788-43.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Ramos de Souza, Elizabete Ramos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat, 

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 Código: 28282

VISTO,

 Trata-se de cumprimento de sentença voluntário intentado nos autos de 

ação indenizatória ajuizada pelo ELIZABETE RAMOS DE SOUZA em face 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Analisando os autos, a parte credora comprovou o pagamento da 

condenação, à fl. 434, conforme comprovante juntado à fl. 434-v.

À fl. 438, a exequente requereu o levantamento do alvará judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos, nota-se que o débito executado já encontra-se 

adimplido, de modo que a parte credora pugna pelo levantamento da monta 

depositada no processo.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do Novo 

Código Processual Civil.

Por corolário, EXPEÇAM-SE o alvará de liberação e levantamento da 

quantia depositada nos autos, mediante transferência para a conta 

informada às fl. 438 dos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

16/2011-CGJ.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora do levantamento do alvará judicial.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80320 Nr: 1179-17.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laticinio Poxoréo Ltda, Mauro Alves da Silva, Lauro 

Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado de Mato Grooso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Lorena Araújo Vieira - 

OAB:/MT -24275/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:8.909, Magno José da Silva

Magno José da Silva - OAB:MT 9246-E, Max Magno Ferreira 

Mendes - OAB:8093/MT

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução fiscal 

opostos por LATICÍNIO POXORÉU LTDA, MAURO ALVES DA SILVA E 

LAURO ALVES DA SILVA contra o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO e extingo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do NCPC.Sem custas 

processuais.Certifique esta sentença nos autos da execução fiscal 

código 80320.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71455 Nr: 1290-69.2016.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz da Silva Araújo - 

OAB:3963/MT, BARBARA FERREIRA ARAUJO - OAB:20170/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DOU PROVIMENTO, em sua totalidade, aos embargos 

declaratórios opostos, reformando-se a decisão objurgada, nos termos 

acima fundamentados.No mais, MANTENHO incólume o decisum atacado. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Decorrido o prazo, sem que haja qualquer contrassenso das 

parte, voltem-me os autos conclusos para a análise do 

recurso.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 06 de 

setembro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79194 Nr: 700-24.2018.811.0014

 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: Desuiita Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Leite da Silva, Espólio de Benedito Leite 

da Silva, Dionízia da Silva Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79194

VISTO,

 DEFIRO parcialmente o pedido de fl. 38, para suspender o feito pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias.

INTIME-SE a parte autora, após o decurso do prazo, para requerer o que 

entender de direito, sob pena de indeferimento da petição inicial, e 

consequentemente, extinção do feito sem resolução de mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69278 Nr: 57-37.2016.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Radiodifusão Sulmatogrossense Ltda, João Antonio 

Fagundes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Jose Roberto, Aminadalb Alves de 

Souza, Maria José Sena Alves de souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 69278

VISTO,

Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por RADIODIFUSÃO 

SULMATOGROSSENSE LTDA em face de EZEQUIEL JOSE ROBERTO, 

todos devidamente qualificados nos autos.

A parte requerente por meio de petitório pugna pela suspensão do feito, 

diante do falecimento do requerido, conforme noticiado aos autos à 

131/131-v.

 Com essas considerações, SUSPENDO o processo, pelo prazo de dois 

(02) meses, nos termos do que preceitua o art. 313, § 2º, do novel Código 

de Processo Civil.

Por conseguinte, INTIME-SE o requerente para que, no prazo assinalado, 

promova a sucessão processual do espólio do devedor, ou da totalidade 

de seus herdeiros, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68386 Nr: 1364-60.2015.811.0014

 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: Oliveira José Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:OAB/SP 228.213

 Código: 68386

DESPACHO

VISTO,

 Ante a certidão retro, INTIME-SE a parte requerente para manifestar 

acerca do que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74107 Nr: 586-22.2017.811.0014

 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: Lindiomar Oliveira Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Montouro, Bradesco Auto RE 

Companhia de Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Nogueira Barbosa - 

OAB:4.678.MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Cristina Vaz Patini e 

Outros - OAB:11.660, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/8184-A, Ricardo Luiz Vellozo - OAB:19956-0

 Código: 74107

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS 

CESSANTES E DANOS EMERGENTES ajuizada por LINDIOMAR OLIVEIRA 

SOUZA DA SILVA em face de RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO e 

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença conforme 

às fls. 273/275.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 273/275, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74198 Nr: 634-78.2017.811.0014

 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: Ornélia Gomes dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 Código: 74198

VISTO,

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo 

BANCO BRADESCO FINANCIAMNENTO S/A, em face de ORNÉLIA GOMES 
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DOS REIS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Ainda, CONCEDO o efeito suspensivo, porquanto este ser inerente ao 

procedimento seguido nestes autos.

Destarte, INTIME-SE a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

responder à presente impugnação.

Após, CONCLUSOS para análise e decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64507 Nr: 925-83.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nascimento Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 Código: 64507

VISTO,

INDEFIRO o pedido de suspensão de fl. 172-v, tendo em vista ser incabível 

a mesma após o trânsito em julgado.

Deste modo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64434 Nr: 874-72.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima do Valle Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 Código: 64434

VISTO,

INDEFIRO o pedido de suspensão de fl. 261-v, tendo em vista ser incabível 

a mesma após o trânsito em julgado.

Deste modo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70529 Nr: 757-13.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Annie Sofia Sól da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Junqueira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa de Oliveira Pinto - 

OAB:/MT 21991-O, Luizmar Batiasta Damasio - OAB:MT 13059, 

Ricardo Batista Damásio - OAB:OAB/MT-7222-B

 Código: 27783

VISTO,

Considerando que a parte exequente informou que não logrou êxito na 

busca de bens em nome do executado, DEFIRO o pedido de fl. 136 e, 

consequentemente, DETERMINO a suspensão do feito por 01 (um) ano.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60181 Nr: 1413-43.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz da Silva Araújo - 

OAB:3963/MT

 Código: 60181

DESPACHO

VISTO,

 Interposto o recurso de apelação, a parte apelada foi intimada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 55v).

Assim, certifique-se.

 Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (ou Tribunal Regional Federal da 1ª Região), com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu - MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27621 Nr: 1562-10.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Jesus Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanoel Marcos Farias 

Pinto - OAB:10.254

 Código: 27621

VISTO,

Trata-se de Execução fiscal, em que a parte exequente, reitera pedido de 

suspensão do feito, uma vez que, trouxe aos autos comprovante de 

parcelamento da dívida feito pelo executado, a qual o mesmo vem 

efetuando os pagamentos, conforme juntado às fls. 109/111.

 Posto isto, DEFIRO o pedido de fls. 108 e, consequentemente, DETERMINO 

a suspensão do feito por 01 (um) ano.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12571 Nr: 2901-82.2001.811.0014
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonor Kurtz Barbosa, Honorato Barbosa, 

Gelsemina da Rosa Barbosa, Carlos Roberto Barbosa, Rejane Teixeira 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 Código 12571

VISTO,

 INTIME-SE a parte exequente para, querendo, em cinco (05) dias, 

manifeste-se acerca do petitório de fls. 499.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS para análise e 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72219 Nr: 1709-89.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Yoshiaki Miyamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 Posto isto, ratifico a sentença de fls. 73/77, para assim constar:“(...) 

Isento o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. (...).” No 

mais, permanece a sentença inalterada.Portanto DOU PROVIMENTO aos 

embargos de declaração nos termos da fundamentação.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Poxoréu – MT, 06 de setembro de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75820 Nr: 1425-47.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, Juízo de Direito da Vara Cível 

da Comarca de Colorado/PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gizelda Aparecida Rebolho Tucarto, VALDIR 

ANTÔNIO TURCATO, Valmerson Rebolho Turcato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Heuko - OAB:30356/PR, 

GUILHERME FERNANDES PEREIRA - OAB:73065, José Ivan Guimarães 

Pereira - OAB:/PR 13.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 75820

VISTO,

Diante de petitório de fls. 47/48, DEFIRO o pedido de suspensão, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, vez que as partes estão em tratativas de acordo 

extrajudiciais.

Ademais, POSTERGO a apreciação dos demais pedidos da parte 

exequente.

 Por fim, transcorrido o prazo, tornem os autos CONCLUSOS.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22556 Nr: 1455-68.2006.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Auxiliadora Rocha da Silva, Dejanira 

Silva Santana, Edileusa Silva Santos, Fabia Leia Delgado Silva, José de 

Albuquerque Costa Neto, José Geraldo da Silva, Roberval Brito, 

Franthielen Silva Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Flavia Venceslau Gomes - OAB:MT 

-16.843, Leopoldo Queiroz Paim - OAB:12413/MT

 Código 22556

DESPACHO

VISTO,

Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de MARIA AUXILIADORA ROCHA DA SILVA E OUTROS, 

qualificados nos autos.

Analisando o feito, verifico que os réus foram notificados, apresentaram 

defesa prévia, a denúncia foi recebida, os réus foram interrogados, as 

testemunhas foram inquiridas, encerrou-se a instrução processual, foram 

apresentadas alegações finais e os autos vieram conclusos para 

sentença.

Com efeito, constatou-se que os áudios dos interrogatórios judicias das 

rés Edileusa e Franthielen encontravam-se com defeito, de modo que 

determinou-se fosse oficiado o juízo onde ocorreu o interrogatório delas 

para o envio de novo CD-ROM (fl. 966).

Ocorre que aquele Juízo informou que os áudios não foram localizados (fl. 

981).

 Pois bem.

O interrogatório judicial é meio de defesa e de prova, sendo que sua 

ausência gera nulidade absoluta, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea 

“e” do CPP.

 Assim, considerando que as rés Edileusa e Franthielen optaram em 

falarem sobre os fatos perante o Juízo, mas a gravação de seus áudios 

encontram-se com defeito a partir dos minutos 00:00:44 de 00:10:00 e 

00:02:44 de 00:08:00, respectivamente, bem como considerando que o 

Juízo deprecado não localizou as gravações para verificar a possível 

restauração das gravações, necessária é a realização de novo 

interrogatório das rés.

 Por isto, DESIGNO a data de 03 de outubro de 2018, às 16h00min (MT) 

para o interrogatório das rés Edileusa Silva Santos e Franthielen Silva 

Bueno.

INTIMEM-SE as acusadas, cientificando-o da presente audiência, no 

endereço constante à fl. 103.

DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78774 Nr: 535-74.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genilde Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento do 

Requerimento administrativo. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir 

juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a 

data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o 

momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, 

sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Tendo em 
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vista o valor da causa deixo de proceder a remessa necessária dos autos 

a Instância Superior. Saem os presentes intimados da sentença proferida. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26769 Nr: 738-51.2009.811.0014

 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: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aura Ramos Souza Ribeiro, Maria Ramos 

Chimene, Tarlei Ramos, Antonio Carlos Ramos Neto, Nilzete Ramos de 

Souza, Nildeia Ramos Gregório, Verdelina Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Código: 26769

VISTO,

 Trata-se de liquidação de sentença promovida por ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA S/A em face de AUREA RAMOS SOUZA 

RIBEIRO E OUTROS, a qual a parte autora realizou o depósito voluntário.

Diante de petitório de fl. 412, o credor requer transferência do saldo 

remanescente depositado nos autos, conforme decisão de fl. 410. 

Postulando, então, por seu levantamento e posterior extinção do feito.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos nota-se que o débito executado já encontra-se 

adimplido, de modo que a parte credora pugna pelo levantamento da monta 

depositada no processo.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”. (sem grifos no original)

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do novo 

Código Processual Civil.

Por corolário, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação da quantia 

depositado no feito mediante transferência para a conta bancária indicada 

às fls. 412, na forma estabelecida pelo Provimento nº 16/2011-CGJ.

Após, transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78024 Nr: 153-81.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmiro Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Patricio Elias - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão 

por morte aviada por VALMIRO ALVES SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), qualificados nestes autos. 

Pois bem. Vislumbra-se que neste ato fora realizada a colheita do 

depoimento pessoal da parte autora, bem como, a inquirição das 

testemunhas/autora presentes. No mais, considerando que a certidão de 

óbito acostada à fl. 17 é ilegível, converto em diligência e, deste modo, 

CONCEDO o prazo de 20 (vinte) dias para juntada de cópia legível da 

devida certidão. Por fim, com a juntada, tornem os autos conclusos para 

análise dos autos e prolação da sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78770 Nr: 531-37.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Santana Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade aviada por 

PEDRO SANTANA XAVIER em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL (INSS), requerendo o reconhecimento da sua 

qualidade de segurado obrigatório, como rurícola. Pois bem. Considerando 

a ausência da parte autora, DEFIRO o pedido do patrono e, deste modo, 

REDESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09/10/2018 às 

14h00min (MT). Sai o advogado ciente, bem como devidamente 

compromissado em comparecer ao ato com a parte autora e suas 

testemunhas, independentemente de intimação. Por fim, intime-se o INSS 

da presente redesignação. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27544 Nr: 1494-60.2009.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Leasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Borges Souza da Matta 

- OAB:MT/6582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Marcon - OAB:MT - 

11.340-A, Cleodemir de Paula Martins - OAB:15347/MT, Danielly 

Cristina de Amoim Ferraz Jordão - OAB:11.340-A

 Código: 27544

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento 

c/c restituição de valores c/c antecipação de tutela ajuizada por LUIZ 

RODRIGUES DA SILVA em face de BANCO ITAÚ LEASING S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se nos autos que, a parte autora fora devidamente intimada à fl. 

151, para que, no prazo de 15 (quinze) dias manifestasse nos autos, 

contudo, manteve-se inerte, conforme certidão de fl.153.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que a requerente 

demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

ed., p. 670).

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o 

art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.
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Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61288 Nr: 975-80.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelington Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT/ 6.296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 61288

VISTO,

Conforme requerido à fl. 142, CERTIFIQUE-SE a secretaria sob decurso do 

prazo para pagamento voluntario da dívida.

Por conseguinte, sendo negativo, INTIME-SE a parte executada quanto a 

decisão de fl. 100, no endereço acostado à fl. 135,

 Após, voltem-me os autos CONCLUSOS para análise do petitório de fl. 

142.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78306 Nr: 293-18.2018.811.0014

 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: Joana Cavalcante de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade aviada por 

JOANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL (INSS), requerendo o reconhecimento da sua 

qualidade de segurada obrigatória, como rurícola. Pois bem. Considerando 

a ausência da parte autora neste ato, razão pela qual DEFIRO o pedido do 

patrono e, deste modo, redesigno audiência de instrução e julgamento 

para o dia 09/10/2018, às 13h30 (MT). Sai o advogado intimado e 

devidamente compromissado em comparecer ao ato acompanhado da 

parte autora e de suas testemunhas, independentemente de prévia 

intimação desde juízo. No mais, INTIME-SE o INSS da presente 

redesignação. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78243 Nr: 261-13.2018.811.0014

 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: Eumilton José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento 

administrativo. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros 

moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a 

data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem 

estar de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Em razão 

do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas 

até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, 

limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Tendo em 

vista o valor da causa deixo de proceder a remessa necessária dos autos 

a Instância Superior. Saem os presentes intimados da sentença proferida. 

Saem os presentes intimados da sentença proferida. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73233 Nr: 115-06.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 73233

VISTO,

Vislumbra-se, que a parte exequente por meio de petitório à fl. 61, requer 

pelo arquivamento dos autos nos termos do artigo 921, inciso III.

INDEFIRO o pedido de fl. 61, visto que esse não é o caso de arquivamento 

do mesmo, pois refere-se a suspensão quando o executado não possuir 

bens penhoráveis.

 Com efeito, prescreve o novel Código de Processo Civil em seu art. 921, 

in verbis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916”.

Desta exegese, nota-se que para alçar-se à hipótese do inciso III, faz-se 

necessário que, antes, seja diligenciado com vistas a saldar o débito, visto 

que o executado se quer foi intimado para efetuar o pagamento, estando 

tal providencia pendente de pagamento de diligencia.

 Posto isso, DETERMINO a intimação da parte exequente para que, no 

prazo legal, promova os atos necessários para diligência, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu-MT, 10 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72447 Nr: 1852-78.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 72447

VISTO,

Considerando o petitório de fl. 44, DEFIRO o pedido de suspensão, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, 
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promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69294 Nr: 77-28.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69294

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de Ação Executória, em que a parte requerente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de buscas do endereço do 

executado através do sistema BACENJUD.

POIS BEM.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar o 

endereço do executado, pois não há sequer prova de que diligenciou junto 

a órgãos dos que tem acesso, comprovando que pelo ao menos tentou 

obter alguma informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que somente se comprovado que efetivamente 

não se logrou êxito na localização de endereços, tal como com a negativa 

de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, poder 

este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou demais 

órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, por ora, o pedido de buscas do endereço do 

executado através do sistema BACENJUD.

Por outro lado, DILIGENCIE-SE a parte requerente para informar o 

endereço do executado, no prazo de 30 (trinta) dias, informando-o nos 

autos.

Decorrido o prazo, DETERMINO seja certificado, e, após seja intimada a 

parte exequente para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 

485, parágrafo 1º, do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72892 Nr: 2103-96.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silveris de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Código: 72892

VISTO,

 Trata-se de cumprimento voluntário de sentença deflagrado na ação 

declaratória de inexistência parcial de débito, ajuizada por SILVERIS DE 

SOUSA LIMA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, ambos qualificados nos autos.

A fl. 80, o requerido comprovou o pagamento dos valores exigidos, tendo 

o autor exarado sua concordância para com os mesmos à fl. 82.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos, nota-se que o débito executado já encontra-se 

adimplido, de modo que a parte credora pugna pelo levantamento da monta 

depositada no processo.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo exequente, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do novo 

Código Processual Civil.

Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o alvará de liberação e levantamento 

da quantia depositada nos autos, mediante transferência bancária, do 

valor remanescente em favor do exequente, na conta informada aos autos 

à fl. 82.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65646 Nr: 1686-17.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz Bremm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Cesar Figueiredo 

Mamus - OAB:OAB/MT 15.321, Carlos Cesar Mamus - 

OAB:11555/MT, Carlos Laete Pereira da Silva - OAB:OAB/MT 16.915, 

Elisabete Figueiredo Mamus - OAB:MT 13.905 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 Código: 65646

VISTO,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar 

de cancelamento de registro de inadimplência c/c indenização por danos 

morais, ajuizada por ANDRÉ LUIZ BREMM, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 As partes entabularam acordo, razão pela qual compareceram aos autos 

pugnando pela homologação judicial fls. 242/243.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, necessário registrar que a prolação de sentença nos presentes 

autos não impede que as partes transijam, de forma a por fim ao litígio, 

porquanto nos termos do art. 139, inc. V do CPC compete ao juiz 

“promover, a qualquer tempo, a autocomposição”.

 Da exegese do referido artigo pode se extrair a conclusão de que a 

celebração de acordo entre os litigantes é possível até mesmo empós o 

trânsito em julgado da sentença, cabendo ao Juiz o enfoque dos termos 

do ajuste e sua homologação.

Aliás, é preciso ressaltar o nítido propósito do legislador em incentivar a 

composição amigável em se tratando de direitos disponíveis, de sorte que 

havendo acordo entre as partes, ele deve ser objeto de apreciação e, se 

for o caso, de homologação pelo Juízo.

Assim, sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes, e estando os 

ilustres advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de 

homologação do acordo.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes às fls. 242/243, e, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inc. III, “b”, do CPC.

Custas processuais a cargo do requerente, conforme pactuado.
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Após o trânsito em julgado, certifique-se, remetendo, em seguida, os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64380 Nr: 841-82.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leda Figueiredo Rocha do Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 64380

VISTO,

INDEFIRO o pedido de suspensão de fl. 184-v, tendo em vista ser incabível 

a mesma após o trânsito em julgado.

Deste modo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64378 Nr: 839-15.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Magne

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 64378

VISTO,

INDEFIRO o pedido de suspensão de fl. 142-v, tendo em vista ser incabível 

a mesma após o trânsito em julgado.

Deste modo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27783 Nr: 287-89.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luiza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 27783

VISTO,

Considerando que a parte exequente informou que não logrou êxito na 

busca de bens em nome do executado, DEFIRO o pedido de fl. 136 e, 

consequentemente, DETERMINO a suspensão do feito por 01 (um) ano.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77673 Nr: 2326-15.2017.811.0014

 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: Anderson Zanetti, Eswalter Zanetti Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Britanop Mineração LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Oliveira Machado - 

OAB:/MT. 9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 77673

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C PEDIDO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ajuizada por ANDERSON ZANETTI e ESWALTER ZANETTI 

JÚNIOR em face de BRITANOP MINERAÇÃO LTDA - EPP, devidamente 

qualificados nos autos.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença conforme 

às fls. 86/87.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 86/87, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63217 Nr: 1391-14.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanildes Francisca Guimarães Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 Desta feita, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, 

em razão da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação 

desta diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o 

perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na 

Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina 

Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 

9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, 

que deverá para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de 

honorários periciais (art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de 

honorários ou decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo 

impugnações, INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no 
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prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período, caso assim já não tenha sido 

procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente 

requerido, para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76282 Nr: 1645-45.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 76282

VISTO,

Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta pelo BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ADMILSON 

RODRIGUES DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Após deferia a liminar pleiteada FL. 28, a parte autora informa que não 

possui mais interesse no prosseguimento no feito, motivo pelo qual requer 

a extinção do presente processo, bem como o desbloqueio de eventuais 

constrições sobre o veículo objeto desta lide fl. 33.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência da presente 

ação.

Neste ponto, assinala-se que a parte requerida não fora citada, de modo 

que a pretensão da autora prescinde de sua concordância.

 Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º, do artigo 

485, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pela parte requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC, 

revogando os efeitos da liminar anteriormente concedida.

Custas pelo autor, caso houver.

 Transitado em julgado, ARQUIVE-SE com a baixa nos autos, 

observando-se as formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66451 Nr: 364-25.2015.811.0014

 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: MARdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código: 66451

VISTO,

De início, tendo em vista a suspensão dos trabalhos da Defensoria Pública 

Estadual nesta comarca, NOMEIO como advogada dativa do requerente, 

RUTH LORENA ARAÚJO VIEIRA - OAB/MT 24275/0, devendo esta ser 

intimada para, no prazo legal, declinar nos autos se aceita a honrosa 

nomeação.

 Desde já, ARBITRO a defensora nomeada o valor de 04 URH a serem 

pagas pelo Estado de Mato Grosso em razão da sua atuação no feito, 

conforme tabela da OAB/MT, devendo a dativa apresentar nos autos 

apelação, no prazo de 10 (dez) dias.

INTIME-SE, pessoalmente, a advogada mencionada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu-MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76380 Nr: 1685-27.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 76380

VISTO,

Considerando que do protocolo da petição, até a presente data, já 

transcorreu-se mais de 30 (trinta) dias, INDEFIRO o pedido para a dilação 

de prazo de fl.38.

Deste modo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64443 Nr: 882-49.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Resplande de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Rossarolla Bando - 

OAB:12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Código 64443

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por OSMAR 

RESPLANDES DE CARVALHO em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, em 

que o credor postula pela busca de ativos financeiros nas contas 

bancários do ente executado (fls. 117).

Todavia, é de trivial sabença que em sede de execução contra a fazenda 

pública, o pagamento do crédito deve observar, estritamente, a regra 

insculpida no art. 100 da Constituição Federal da República, tanto é que já 

foi expedido o respectivo ofício requisitório às fls. 112/113.

Deste modo, INDEFIRO o pleito de fls. 117.

Sem prejuízo, DILIGENCIE-SE, a secretaria, acerca do adimplemento das 

RPVs expedidas nos autos.

Por fim, RETIFIQUE-SE a capa dos autos, adequando-se ao procedimento 

correlato.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 29 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 143-08.2016.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuel Rogean de Sousa Goveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:, PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980

 Código: 69446

DESPACHO

VISTO,

 Verifico a interposição do recurso de apelação, às fls. 125/129.

RECEBO o referido recurso de apelação no efeito suspensivo (art. 597 

CPP).

Assim, intime-se o Ministério Público para, querendo, no prazo legal, 

oferecer contrarrazões ao recurso de apelação.

Após, REMETAM-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para exame 

do recurso, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 29 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12941 Nr: 2101-83.2003.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Ribeiro Vilela, Ivanir Pereira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Zulair Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/O, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165/MT, Lucimara 

Xavier Alves - OAB:MT - 19928/O, Marianna Ramos de Oliveira - 

OAB:23.546/0 OAB/MT, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 

15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 12941

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação de arrolamento de bens.

Diante da juntada de GIA-eletrônica obtida junto a SEFAZ (fls. 435/440), 

dê-se vistas a Fazenda Pública Estadual, conforme determinado à fl. 429.

Após, conclusos para análise dos pedidos de fls. 430/432 e 441/442.

Sem prejuízo do acima exposto, INTIME-SE a inventariante para que junte 

aos autos a renúncia de John Sérgio que disse estar em anexo a petição 

de fls. 441/442.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 02 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77427 Nr: 2196-25.2017.811.0014

 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: Antonio Gonçalves de Miranda Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanir Pereira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 Código: 77427

DESPACHO

VISTO,

Cuida-se de ação de habilitação de crédito proposta por ANTONIO 

GONÇALVES DE MIRANDA NETO em face do ESPÓLIO DE JOSÉ ZULAIR 

RIBEIRO VILELA, representando pela inventariante IVANIR PEREIRA 

RIBEIRO, todos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, à fl. 45 o processo foi julgado extinto, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Após, às fls. 46/60 foi juntada impugnação a contestação.

Pois bem.

Considerando que a parte autora foi intimada para impugnar a contestação 

na data de 07/02/2018 e só o fez em 02/03/2018, intempestiva está a sua 

petição, nos termos dos artigos 219, 224 e 350 do NCPC.

Deste modo, cumpra-se na íntegra a sentença de fl. 45.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 02 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27626 Nr: 1567-32.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grooso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Pereira Pedroso, Mauro Pereira Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Código 27626

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 149 e, deste modo, DETERMINO a suspensão do 

feito, pelo prazo de 09 (nove) meses.

Transcorrido o prazo, INTIME-SE o exequente para requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 29 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29438 Nr: 243-36.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Iva Cândida Varanda, Domingos 

Sávio Varanda, Nayara Cristina Cândida Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 29438

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE POXORÉU em face 

de ESPÓLIO DE IVA CÂNDIDA VARANDA e DOMINGOS SÁVIO 

VARANDA, devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Instada a se manifestar, a fazenda exequente pugna pela penhora do bem 

imóvel urbano matriculado no Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis 

de Poxoréu sob o nº 10.251, em nome do ESPÓLIO DE IVA CÂNDIDA 

VARANDA (fls. 313).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se dos autos que a fazenda ainda não conseguiu satisfazer seu 

crédito, razão pela qual pugna pela penhora de imóvel urbano de 

propriedade do executado.

Infere-se, ainda, que o exequente localizou o bem imóvel de matrícula n.º 

10.251, em nome do executado, através dos documentos emitidos pelo 

Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT.

Assim, considerando a inadimplência do executado, DEFIRO o pedido de 

constrição judicial formulado pela parte exequente.

Por consectário lógico, EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetivada 

a penhora e avaliação do imóvel descrito à fl. 321, nomeando-se o próprio 

executado como fiel depositário, nos termos do que dispõe o art. 838, do 

NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes da penhora e avaliação do bem. ATENTE-SE 

a secretaria que a esposa do executado deverá ser intimada, se casado 

for em regime diferente do de separação absoluta de bens, conforme 

dicção do art. 842, do novel Código de Processo Civil.

INTIME-SE, ainda, a parte exequente para que providencie a averbação da 

penhora no Cartório de Registro de Imóveis, mediante a apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora, independentemente de mandado 

judicial, nos termos do art. 844, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 29 de agosto de 2018.
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Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71490 Nr: 1315-82.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo da Silva Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Código 71490

VISTO,

Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de RODRIGO DA SILVA PINHEIRO, qualificados nos autos.

Analisando o feito, verifico que a fl. 39 fora recebida a denúncia, bem 

como, determinada a citação do acusado. Ademais, realizada a citação, a 

fl. 49, o mesmo informou que não possuí condições de constituir 

advogado.

Ademais, a fl. 52, foi realizada a nomeação de defensor dativo para o 

acusado, e por conseguinte, apresentada a resposta a acusação, 

conforme fls. 65/66.

Pois bem.

Por isto posto, não havendo preliminares a serem analisadas, DESIGNO a 

data de 26 de setembro de 2018, às 14h30min (MT) para a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento.

 INTIMEM-SE, as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

INTIME-SE o acusado, cientificando-o da presente audiência.

DEPREQUE-SE, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 29 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77754 Nr: 22-09.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 Código 77754

VISTO,

Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de THAIS GOMES DOS SANTOS, qualificada nos autos.

Analisando o feito, verifico que a fl. 138 fora recebida a denúncia, bem 

como, determinada a citação da acusada. Ademais, realizada a citação, a 

fl. 140, a mesma informou a fl. 142, não possuir condições de constituir 

advogado.

Ademais, a fl. 143, foi realizada a nomeação de defensor dativo para a 

acusada, e por conseguinte, apresentada a resposta a acusação, 

conforme fl. 147.

Pois bem.

Por isto posto, não havendo preliminares a serem analisadas, DESIGNO a 

data de 26 de setembro de 2018, às 14h00min (MT) para a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento.

 INTIMEM-SE, as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

INTIME-SE o acusado, cientificando-o da presente audiência.

DEPREQUE-SE, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 29 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70526 Nr: 754-58.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Luiz Delazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 Código: 70526

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação penal instaurada em desfavor de ÁLVARO LUIZ 

DELAZARI, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 157, § 2º, 

incisos I, II, IV e V do Código Penal.

O denunciado supramencionado não foi localizado para citação pessoal, 

procedendo-se, pois, a citação por edital (Fl. 157). Todavia, ele não 

atendeu ao chamado, quedando-se inerte.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público pugnou pela 

suspensão do processo e do decurso do lapso prescricional, bem como 

requereu que a ordem de prisão preventiva seja registrada no Banco 

Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do CNJ.

Assim, considerando que o réu se encontra em local incerto e não sabido, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, suspendo o 

andamento do processo e o curso do prazo prescricional, válido até a 

data de 29/08/2038.

 DETERMINO ainda que seja certificada a inclusão do mandado de prisão 

no BNMP.

 Aguarde-se manifestação ministerial ou apresentação de defesa 

preliminar pelo réu até a data supramencionada.

Decorrido o prazo, certifique-se e dê vistas ao Ministério Público.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 29 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77741 Nr: 13-47.2018.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Evanice Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 77741

DESPACHO

VISTO,

 DEFIRO o pedido formulado à fl. 72.

 Assim, DESENTRANHEM-SE os documentos de fls. 38/71 e junte-os aos 

autos de inventário de código 77489.

Por fim, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61607 Nr: 1290-11.2012.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eny Ferreira Amin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Marques da Silva - 

OAB:9725-B/MT, Osvaldo Santos - OAB:21.239/MT, Ruy Nogueira 

Barbosa - OAB:4.678.MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código 61607

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de inventário sob o rito de arrolamento ajuizado por ENY 

FERREIRA AMIN, já qualificada nos autos, em virtude do falecimento de 

seu genitor JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS.

 A inventariante pugna pela extinção do feito, ante sua desistência de 

prosseguir com a demanda, visto já ter resolvido a demanda pelas vias 

extrajudiciais (fls. 107/108).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do presente 

feito, em razão de ter resolvido a demanda pelas vias extrajudiciais.

Vislumbra-se, ainda, que não há menores ou incapazes envolvidos na 

demanda.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela 

inventariante. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC.

 Deixo de condenar o requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita que ora defiro.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu – MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26537 Nr: 509-91.2009.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simonia Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Gomes Valadares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 26537

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de inventário sob o rito de arrolamento ajuizado por SIMONIA 

LOPES, já qualificada nos autos, em virtude do falecimento de MARIANO 

GOMES VALADARES.

Verifica-se que a parte autora fora devidamente intimada pessoalmente 

para que procedesse ao regular prosseguimento do feito, porém 

quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 55v.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que a requerente 

demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

ed., p. 670).

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o 

art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18027 Nr: 306-71.2005.811.0014

 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): Ademir Paim-ME, Ademir Paim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 18027

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de ação de execução fiscal interposta pelo INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 

INDUSTRIAL - INMETRO, em desfavor de ADEMIR PAIM – ME e ADEMIR 

PAIM.

Em síntese, às fls. 127/128 foi efetivado bloqueio de valores em conta 

bancária do executado, o qual intimado para impugnar a penhora, 

quedou-se inerte (fl. 134).

 Instado a se manifestar, o exequente pugnou pela conversão em renda 

do valor bloqueado nos autos, com a quitação da GRU anexada, com o fim 

de viabilizar a realização do parcelamento nos termos solicitado pelo 

executado (fl. 144).

Pois bem.

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente.

Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ de levantamento dos valores bloqueados na 

conta do executado em favor da parte exequente.

Após, dê-se vistas a parte exequente para que dê prosseguimento ao 

feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22638 Nr: 34-09.2007.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dias Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Elisa Netz do Amaral - 

OAB:10566, Benedicto Miguel Calix Filho - OAB:9192, Thiago 

Deluque Costa Pereira - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 22638

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de ação de execução fiscal interposta pelo CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRCMT, em desfavor 

de JOÃO DIAS VIEIRA.

Em síntese, às fls. 181/182 foi efetivado bloqueio de valores em conta 

bancária do executado, o qual intimado para impugnar a penhora, 

quedou-se inerte (fl. 192).

 Instado a se manifestar, o exequente pugnou pela expedição de alvará de 

levantamento e após por novas vistas dos autos para dar prosseguimento 

do feito.

Pois bem.

DEFIRO os pedidos formulados pela parte exequente.

Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ de levantamento dos valores bloqueados na 

conta do executado em favor da parte exequente.

Após, dê-se vistas a parte exequente para que dê prosseguimento ao 

feito.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27399 Nr: 1358-63.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aura Ramos Souza Ribeiro, Maria Ramos Chimene, 

Tarlei Ramos, Antonio Carlos Ramos Neto, Nilzete Ramos de Souza, Nildeia 

Ramos Gregório, Verdelina Ramos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Código: 27399

DESPACHO

VISTO,

 Ante a certidão retro, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60203 Nr: 1435-04.2011.811.0014

 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: Joaquim José da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinícius Lucca 

Bolignon - OAB:12.099B, Renato Chagas Correira da Silva - 

OAB:MT- 8.184-A

 Cdertifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72299 Nr: 1763-55.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Pereira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cdertifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74811 Nr: 945-69.2017.811.0014

 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: Edmar Sodré de Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cdertifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73761 Nr: 407-88.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bispo Araújo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Cdertifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 4151 Nr: 665-94.2000.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Alves Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herculano Muniz de Melo Filho, Dulcelina 

Barros Muniz, José Jaime Nery dos Santos, Lúcia Gomes Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sávio Danilo Lopes Leite - 

OAB:OAB/MT 13.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl.488 procedo a intimação 

da parte autora, para em 10 (dez) dias menifestar-se sobre os 

documentos acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioiar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65853 Nr: 2196-02.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DESANI, ADILSON SATURNINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEBRECHT TRANSPORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Intimo a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente memoriais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62115 Nr: 155-62.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLEIDE BARRETO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

JOSÉ ALVES DE SOUZA, MARIA HELENA DOS SANTOS BARRETO, LUIZ 

MOREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE 

MAZUCHINI CAUNETO - OAB:24548/MT, MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

manifestação acerca da contestação de fls. 105/106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51892 Nr: 1101-39.2013.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSE LODI, IRENE DAMEDA LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT

 Visto,

 Considerando que esta magistrada, na data prevista para realização da 

audiência, estará em usufruto de licença compensatória, redesigno a 

audiência para o dia 17 de outubro de 2018, às 16:30 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20781 Nr: 629-14.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA BATISTA SERGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o 

que entender de direito, conforme decisão de fl. 236.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76539 Nr: 4000-68.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): PAULO SERGIO CASSIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Intimo Vossa Senhoria, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do processo em carga para 

fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74515 Nr: 3204-77.2017.811.0033

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do processo em carga para 

fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77871 Nr: 577-66.2018.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU CESAR MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 560, 561, 562, 563, todos 

do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar 

que se expeça o competente Mandado de Reintegração de Posse, a fim de 

reintegrar o Autor na posse da área do imóvel rural denominado Fazenda 

Relâmpago II, com área de 312,03 hectares, localizada na Estrada Santa 

Rosa, Distrito de Brianorte, no Município de Nova Maringá - MT.Em 

consequência, analisando os documentos apresentados neste feito, 

corroborado com o depoimento testemunhal, onde pude constatar que a 

posse é exercida, de fato, pelo ora Autor, sendo esbulhada pelo ora 

Requerido, REVOGO a liminar concedida às fls. 100/101-verso na Ação de 

Reintegração de Posse número 3833-51.2017.811.0033, Código 76194, em 

apenso, bem como todos seus os efeitos advindos.Porquanto verificada a 

similitude da área em litígio, especialmente pelo Auto de Reintegração de 

Posse juntado à fl. 409 dos autos em apenso (3833-51.2017.811.0033, 

Código 76194), o qual identifica a área como sendo Fazenda Relâmpago II: 

“(...) compareci a área descrita no mandado situada no Distrito de 

Brianorte, Rod. 242, sentido Brasnorte, anda 20km, entra a esquerda mais 

07 sete km em uma estrada particular, chegando na área do litígio, 

denominada Fazenda Relâmpago II (...)”, tendo a presente demanda sido 

ajuizada em 02.03.2018, com audiências de justificação realizadas em 

08.08.2018 e 05.09.2018, ao passo que os autos 3833-51.2017.811.0033, 

Código 76194, foram ajuizados em 30.11.2017, com audiência de 

justificação realizada em 08.02.2018 e liminar de reintegração de posse 

deferida na mesma data (08.02.2018).4. Por fim, mantenho a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos, pois não vislumbro razões para 

sua reforma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54773 Nr: 602-21.2014.811.0033

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO PRIMO MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21.936/o, ULYSSES ECCLISSATO NETO - 

OAB:182.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR, na 

qualidade de advogado, para que devolva os autos do processo em carga 

para fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25682 Nr: 2917-95.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU SANCHES CAMPOS JUNIOR, IRINEU 

SANCHES CAMPOS, TEREZA CARNAVALLI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Intimo Vossa Senhoria, ANTONIO MARCOS LOPES, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga para 

fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2263 Nr: 304-20.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO - 

OAB:31.694 OAB/PR, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVIERA SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 c) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60066 Nr: 1483-61.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 Intimo Vossa Senhoria, ANDERSON DE SOUZA, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga para 

fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30596 Nr: 1351-43.2011.811.0033

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do processo em carga para 

fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50229 Nr: 2056-07.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 Intimo Vossa Senhoria, ANDERSON DE SOUZA, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga para 

fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 10010 Nr: 1757-11.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LOPES DA CRUZ, HELENA RODRIGUES DA 

CRUZ, MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ, MARCELO RODRIGO LOPES 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMAI DONIZETI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT, MARCELO DORACIO MENDES - OAB:136.709/SP, 

MARIA LUCIA CANDIDO SILVA - OAB:120748/SP, MAURICIO DORACIO 

MENDES - OAB:133066/SP, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - 

OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do processo em carga para 

fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50072 Nr: 1835-24.2012.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU SANCHES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RAMOS, TEREZA CARNAVALLI 

LOPES, MARCELO LOPES CAMPOS, DANIELLE DOS SANTOS FIALHO 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Intimo Vossa Senhoria, ANTONIO MARCOS LOPES, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga para 

fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60932 Nr: 2102-88.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON CASAGRANDE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 Intimo Vossa Senhoria, ANDERSON DE SOUZA, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga para 

fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65581 Nr: 2035-89.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO OLIVEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - OAB:23667/O, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR, na 

qualidade de advogado, para que devolva os autos do processo em carga 

para fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70904 Nr: 1609-43.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA RIO CLARO LTDA - ME, JOÃO 

VIEIRA DE BARROS, OSMARINA DE MELO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 Intimo Vossa Senhoria, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR, na 

qualidade de advogado, para que devolva os autos do processo em carga 

para fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20379 Nr: 230-82.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NADIR SIQUEIRA, MARIA HELENA 

SIQUEIRA, ODAIR JOSÉ SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CHRISTÓFOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, NILTON JOSÉ FEREIRA DA COSTA - OAB:62616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz Ferreira da 

Silva - OAB:6565/MT, LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594/MT, MAITÊ M. 

S. SANTOS BENEVIDES - OAB:21.954 MT/OAB

 Intimo Vossa Senhoria, ANTONIO MARCOS LOPES, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga para 

fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69410 Nr: 742-50.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDJA DOS SANTOS TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 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 aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24990 Nr: 2230-21.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVANDE JOAQUIM CÂNDIDO, ABADIA GOMES 

CÂNDIDO, LEANDRO GOMES CANDIDO, LEONARDO GOMES CANDIDO, 

MINERVINA DINIZ BIZINOTTO CANDIDO, JOAQUIM ANTONIO CANDIDO, 

MARIA DE LOURDES CANDIDO, LUIZMAR CANDIDO, JULIANA DANTAS 

ADELINO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, GABRIELA COCCO BUSANELLO - 

OAB:9770, MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, RODRIGO 

A BARROSO MATTOS - OAB:12780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS, JORGE LUIS ZANON - OAB:9.975-A OAB/MT

 Processo nº 2230-21.2009.811.0033 – Cód. 24990

Tipo de Ação: Revisional de Contrato Bancário

Requerentes: Delvande Joaquim Cândido e Outros

Advogado: Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva (Procuração fl. 65)

Requerido: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Advogado: Jorge Luís Zanon (Substabelecimento fl. 678)

DESPACHO – MERO EXPEDIENTE – [1011010]

Vistos em correição.

1. Em cumprimento à decisão exarada pela Desembargadora Relatora da 

Apelação nº 91183/2017 (fls. 821/821-verso-TJMT), este Juízo analisou e 

proveu o recurso de embargos de declaração de fls. 773/776, conforme 

se verifica da decisão de fls. 828/829-verso.

2. Passo seguinte, os Requerentes interpuseram recurso de apelação às 

fls. 831/835-verso, tendo o Requerido apresentado contrarrazões ao 

apelo às fls. 838/864.

3. Destarte, tendo em vista que o juízo de primeiro grau não emite juízo de 

admissibilidade recursal quanto ao recurso de apelação (art. 1.010, § 3º, 

CPC), corroborado pelo fato de que esta unidade judiciária cumpriu a 

determinação proferida pela Desembargadora Relatora, mister a devolução 

destes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

4. Remetam-se os autos à Desembargadora Relatora da Apelação nº 

91183/2017, em curso na Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, grafando na missiva as nossas 

homenagens.

5. Publique-se e cumpra-se, com urgência.

São José do Rio Claro, 12 de setembro de 2018.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72446 Nr: 2355-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE DO 

ARINOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por Indústria e Comércio de 

LATICÍNIOS VALE DO ARINOS LTDA - ME em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos.

 Proferida decisão às fls. 53 indeferindo o pedido de gratuidade da justiça 

requerido pelo Embargante.

Intimada a recolher as custas, a parte Embargante não manifestou-se a 

respeito, limitando-se a postular pelo encaminhamento dos autos ao 

CEJUSC para possível realização de acordo (fl. 55).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Dispõe expressamente o artigo 290 do Código de Processo Civil que 

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 
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seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”.

 O referido dispositivo tem como finalidade regulamentar o cancelamento 

da distribuição que terá lugar como consequência lógica da sentença de 

extinção por abandono.

Abandono este, que se dá em razão de a parte autora não ter promovido a 

diligência que lhe competia, tendo o feito permanecido paralisado há mais 

de trinta dias, em virtude da inércia da parte em efetuar o recolhimento das 

custas, ou de comprovar nos autos a sua realização.

 3. Isto posto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, 

inciso III c/c o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil, com 

observância ao capítulo II, Seção 14, artigo 456, § 1º da CNGC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as providências, anotações e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64694 Nr: 1495-41.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES ALVES, CELSO 

MAURICIO BRAGANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LÁZARO DE SOUZA 

NETO - OAB:22.683 OAB/MT

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial que 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE move em 

desfavor de MARIA DE LOURDES ALVES e CELSO MAURICIO 

BRAGANÇA.

A inicial foi recebida à fl. 56.

 Os executados foram citados à fl. 62, decorrendo para ambos os prazos 

sem manifestação.

Após o trâmite regular do processo, aportou-se, às fls. 86/88, petição 

informando que as partes compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e extinção do feito.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo e, por consequência, extinguir o processo com apreciação do 

mérito.

3. HOMOLOGO, pois, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 86-v/88, e, como tal, JULGO O MÉRITO da demanda para 

homologar a transação efetivada entre as partes, com fundamento no art. 

487, III, “a”, do CPC.

Custas e despesas processuais e verba honorária nos termos do acordo.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações e providências de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33153 Nr: 1342-47.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Homologo os cálculos de fls. 153-v/154, considerada a expressa 

concordância da Exequente (fl. 159).

Considerando que o valor do crédito é superior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), bem como que a parte autora 

não renunciou expressamente ao excedente, torna-se inviável a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, 

inciso I, e 3º, caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do 

Conselho da Justiça Federal, de sorte que a requisição do pagamento 

dar-se-á por meio de precatório.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pagamento indicado no cálculo de 

fls. 153-v/154, mediante precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em favor do exequente e seu patrono, condizente aos honorários 

advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31957 Nr: 144-72.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14.810/MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Lucas do Rio Verde/MT, na Quarta Vara Criminal, 

no dia 03/10/2018 às 15:15 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72484 Nr: 2364-67.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA, JOSE ROBERTO RAMOS, 

ANA MARIA CASAVECHIA RAMO

 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:

 Vistos em correição.

1. Intimem-se pessoalmente os exequentes para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33153 Nr: 1342-47.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Homologo os cálculos de fls. 153-v/154, considerada a expressa 

concordância da Exequente (fl. 159).

Considerando que o valor do crédito é superior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), bem como que a parte autora 

não renunciou expressamente ao excedente, torna-se inviável a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, 

inciso I, e 3º, caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do 

Conselho da Justiça Federal, de sorte que a requisição do pagamento 

dar-se-á por meio de precatório.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pagamento indicado no cálculo de 

fls. 153-v/154, mediante precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em favor do exequente e seu patrono, condizente aos honorários 

advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 
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expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72446 Nr: 2355-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE DO 

ARINOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por Indústria e Comércio de 

LATICÍNIOS VALE DO ARINOS LTDA - ME em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos.

 Proferida decisão às fls. 53 indeferindo o pedido de gratuidade da justiça 

requerido pelo Embargante.

Intimada a recolher as custas, a parte Embargante não manifestou-se a 

respeito, limitando-se a postular pelo encaminhamento dos autos ao 

CEJUSC para possível realização de acordo (fl. 55).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Dispõe expressamente 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”.

 O referido dispositivo tem como finalidade regulamentar o cancelamento 

da distribuição que terá lugar como consequência lógica da sentença de 

extinção por abandono.

Abandono este, que se dá em razão de a parte autora não ter promovido a 

diligência que lhe competia, tendo o feito permanecido paralisado há mais 

de trinta dias, em virtude da inércia da parte em efetuar o recolhimento das 

custas, ou de comprovar nos autos a sua realização.

 3. Isto posto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, 

inciso III c/c o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil, com 

observância ao capítulo II, Seção 14, artigo 456, § 1º da CNGC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as providências, anotações e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64694 Nr: 1495-41.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES ALVES, CELSO 

MAURICIO BRAGANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LÁZARO DE SOUZA 

NETO - OAB:22.683 OAB/MT

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial que 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE move em 

desfavor de MARIA DE LOURDES ALVES e CELSO MAURICIO 

BRAGANÇA.

A inicial foi recebida à fl. 56.

 Os executados foram citados à fl. 62, decorrendo para ambos os prazos 

sem manifestação.

Após o trâmite regular do processo, aportou-se, às fls. 86/88, petição 

informando que as partes compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e extinção do feito.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo e, por consequência, extinguir o processo com apreciação do 

mérito.

3. HOMOLOGO, pois, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 86-v/88, e, como tal, JULGO O MÉRITO da demanda para 

homologar a transação efetivada entre as partes, com fundamento no art. 

487, III, “a”, do CPC.

Custas e despesas processuais e verba honorária nos termos do acordo.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações e providências de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17831 Nr: 891-76.2009.811.0049

 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: AILTON DE PAULA SOUZA JUNIOR, ANGELA DE 

PAULA DIAS, ALBERTINE DE PAULA SOUZA, LEOLICE DE PAULA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BAUER SOUTO SANTOS - 

OAB:53908/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:11.879-A, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - OAB:11.695-A, 

WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 Autos: 891-76.2009.811.0049 - Código: 17831

Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 27 de novembro de 2018, às 

13h00min, para fins de esclarecimentos do perito.

Ressalto que as despesas com transporte, alimentação e hospedagem do 

perito ficarão à custa da parte autora da ação possessória originária dos 

feitos reunidos.

 Intimem-se as partes e o perito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 10 de setembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 11550 Nr: 1732-76.2006.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA MARTINS DE OLIVEIRA, CRISTIANO 

LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de destinar o veículo e demais objetos 

apreendidos às fls. (123/127). Determino que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à avaliação de todos os bens apreendidos nos presentes autos.

Eis que far-se-á necessária a constatação se tais bens possuem valor 

econômico expressivo, a fim de justificar sua alienação mediante leilão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44107 Nr: 1031-71.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO FERNANDES DO NASCIMENTO 

MENDONÇA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Acolho o parecer Ministerial de fls. 112.

Isso posto, determino nova tentativa de intimação da vítima no endereço 

informado pela certidão de fls. 90. Portanto, o mandado de intimação 

deverá ser distribuído ao mesmo Oficial de Justiça que certificou às fls. 

90.

No mais, designo audiência de instrução para o dia 17 de outubro de 2018, 

às 17h:00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a ser realizada 

na sala de audiências da Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local, 

nos termos do artigo 399 do CPP.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51866 Nr: 1836-53.2015.811.0049

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA, JOSÉ 

KROMINSKI, MARCIANO XAVIER DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL LOUZA JÚNIOR, ESPÓLIO DE 

LOURIVAL LOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MÁRCIO MARQUES 

DE SALES - OAB:17167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1836-53.2015.811.0049 - Código: 51866

Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 27 de novembro de 2018, às 

13h00min, para fins de esclarecimentos do perito.

Ressalto que as despesas com transporte, alimentação e hospedagem do 

perito ficarão à custa da parte autora da ação possessória originária dos 

feitos reunidos.

 Intimem-se as partes e o perito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 10 de setembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 11043 Nr: 1065-90.2006.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLL, LLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190, MARCO AURÉLIO SOUZA TEIXEIRA - OAB:16.515/GO, 

WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 Autos: 1065-90.2006.811.0049 - Código: 11043

Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 27 de novembro de 2018, às 

13h00min, para fins de esclarecimentos do perito.

Ressalto que as despesas com transporte, alimentação e hospedagem do 

perito ficarão à custa da parte autora da ação possessória originária dos 

feitos reunidos.

 Intimem-se as partes e o perito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 10 de setembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 5475 Nr: 828-61.2003.811.0049

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONÍDIO BENEDITO DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:11.879-A, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - OAB:11.695-A, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO., WESLEY CARLOS DE 

OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FRANCISCO CAETANO 

LIMA - OAB:13450-n/GO, MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES - 

OAB:20.620/GO

 Autos: 828-61.2003.811.0049 - Código: 5475

Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 27 de novembro de 2018, às 

13h00min, para fins de esclarecimentos do perito.

Ressalto que as despesas com transporte, alimentação e hospedagem do 

perito ficarão à custa da parte autora da ação possessória originária dos 

feitos reunidos.

 Intimem-se as partes e o perito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 10 de setembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40038 Nr: 2197-12.2011.811.0049

 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: JOAO TOMAZ 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:

 Isso 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 João Tomaz 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 

4.090/1962 e nº 4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar da 

citação ocorrida em 09/03/2012 (fl. 22-v). Suma para implantação: João 

Tomaz da Silva, brasileiro, casado, lavrador, RG n° 4082537 SSP/BA, CPF 

n° 318.672.885-20, nascido em 06/04/1951, natural de Santana/BA, filho 

de Manoel Tomaz da Silva e Leolina da Silva, residente e domiciliado rua 

Amazonas, n° 193, bairro Inconfidentes, Vila Rica – MT; aposentadoria 

rural por idade; um salário-mínimo, com abono anual, a partir do 

requerimento administrativo feito em 09/03/2012 (fl. 22-v). Correção 

monetária pelos índices previstos no manual de orientação de 

procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida. Juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, 

a contar do ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente 

vencidas antes da entrada em vigor da Lei n. º 11.960/2009 (01/07/2009), 

a partir de quando, conforme cada prestação se tornar devida, os juros de 

mora incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice 

percentual de juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança 

que eventualmente vier a ser estabelecido em substituição. Isento o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos da Lei Estadual de custas n. º 

7.603/2001, das Leis n. º 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as 

disposições do item 2.14.5 da CNGC. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10613 Nr: 633-71.2006.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JTDF, DDCFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE COSTA TELLES - 

OAB:3761/TO, RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - OAB:OAB/MT 

9710-A, ROMES DA MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:11.879-A, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - OAB:11.695-A, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO.

 Autos: 633-71.2006.811.0049 - Código: 10613

Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 27 de novembro de 2018, às 

13h00min, para fins de esclarecimentos do perito.

Ressalto que as despesas com transporte, alimentação e hospedagem do 

perito ficarão à custa da parte autora da ação possessória originária dos 

feitos reunidos.

 Intimem-se as partes e o perito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 10 de setembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10682 Nr: 685-67.2006.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA, JANIO CARLOS 

MOREIRA DA SILVA, ANGELA JARDINI FERNANDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LOURIVAL LOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO ALVES RIBEIRO - 

OAB:7.666/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 Autos: 685-67.2006.811.0049 - Código: 10682

Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 27 de novembro de 2018, às 

13h00min, para fins de esclarecimentos do perito.

Ressalto que as despesas com transporte, alimentação e hospedagem do 

perito ficarão à custa da parte autora da ação possessória originária dos 

feitos reunidos.

 Intimem-se as partes e o perito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 10 de setembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 3556 Nr: 152-50.2002.811.0049

 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: LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONÍDIO BENEDITO DAS CHAGAS, 

ILDEBRANDO JOAQUIM DE SOUSA, LUIZ MÁRCIO DE AMORIM, MARCIA 

NUBIA MOREIRA DA SILVA, JANIO CARLOS MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, ANA LETÍCIA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:27.328 OAB/GO, EDMAR TEIXEIRA DE 

PAULA - OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, GUSTAVO LINO E SILVA RESENDE - OAB:20349-GO, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO., JUIANA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA CUNHA - OAB:30.486-OAB/GO, WESLEY CARLOS 

DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLENY LÁZARO DA SILVA 

SOUZA - OAB:4614/TO, KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - 

OAB:22315/O, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA GUERRA - OAB:23.483, 

MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, Maurício de Melo 

Cardoso - OAB:, ORMÍSIO MAIA DE ASSIS - OAB:4.590 - GO, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT, ROMES DA MOTA 

SOARES - OAB:4781-A/MT

 Autos: 152-50.2002.811.0049 - Código: 3556

Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 27 de novembro de 2018, às 

13h00min, para fins de esclarecimentos do perito.

Ressalto que as despesas com transporte, alimentação e hospedagem do 

perito ficarão à custa da parte autora da ação possessória originária dos 

feitos reunidos.

 Intimem-se as partes e o perito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 10 de setembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23357 Nr: 634-80.2011.811.0049

 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: ADÃO GABRIEL CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYNER CARVALHO MEDEIROS - 

OAB:28336/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador rural Adão Gabriel Carvalho 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.° 8.213/1991 e 

arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar da citação ocorrida em 

07/06/2010 (fl. 24-v). Suma para implantação: Adão Gabriel Carvalho, 

brasileiro, solteiro, lavrador, RG n.° 985.897 SSP/MT, CPF n.° 

580.830.651-53, nascido em 02/12/1949, natural do Monte alegre/PI, filho 

de Francisco Gabriel Carvalho e Homenalha Carvalho Rodrigues, residente 

e domiciliado Na Fazenda Aracati, Zona Rural, Vila Rica – MT; 

aposentadoria rural por idade; um salário-mínimo, com abono anual, a partir 

da citação em 07/06/2010 (fl. 24-v). Correção monetária pelos índices 

previstos no manual de orientação de procedimentos para cálculos na 

Justiça Federal, a incidir, até o efetivo pagamento, uma única vez, desde o 

momento em que cada prestação se tornou devida. Juros moratórios 

aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da 

ação, em relação às parcelas eventualmente vencidas antes da entrada 

em vigor da Lei n.° 11.960/2009 (01/07/2009), a partir de quando, 

conforme cada prestação se tornar devida, os juros de mora incidirão à 

razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice percentual de juros 

remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança que eventualmente 

vier a ser estabelecido em substituição. Isento o Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS de pagar as custas e as despesas processuais, nos 

termos da Lei Estadual de custas n.° 7.603/2001, das Leis n.° 9.289/1996 

e 8.620/1993, assim como as disposições do item 2.14.5 da CNGC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40486 Nr: 43-84.2012.811.0049

 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: IVO SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÁCIO VARGAS LEITE - 

OAB:20.350/GO, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273-B/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador rural Ivo Severino da Silva com qualificação 
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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.° 8.213/1991 e 

arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar da citação 16/12/2012 

(fl. 19-v).Suma para implantação: Ivo Severino da Silva , brasileiro, 

lavrador, RG n.° 782050 SSP/MT, CPF n.° 513.970.301-78, nascido em 

28/06/1952, natural de arumã/GO, filho de José Severino da Silva e Emilia 

Severino da Silva, residente e domiciliado No Assentamento PA brasil 

paiva, Santa Cruz do Xingú - MT; aposentadoria rural por idade; um 

salário-mínimo, com abono anual, a partir da citação 16/12/2012 (fl. 19-v). 

Correção monetária pelos índices previstos no manual de orientação de 

procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida. Juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, 

a contar do ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente 

vencidas antes da entrada em vigor da Lei n.° 11.960/2009 (01/07/2009), a 

partir de quando, conforme cada prestação se tornar devida, os juros de 

mora incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice 

percentual de juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança 

que eventualmente vier a ser estabelecido em substituição. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45530 Nr: 2530-90.2013.811.0049

 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: REINALDO CARMO CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT, LAÉRCIO FAEDA - OAB:OAB/MT 3589-B

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade e modificação de cláusulas 

contratuais e metodologia de cálculo c/c depósito incidental, exibição de 

documentos e pedido de tutela antecipada proposta por Reinaldo Carmo 

Cirino em face de Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Araguaia – SICRED, todos devidamente qualificados nos autos.

O requerente se manifestou às fls. 739, informando que desiste da 

presente ação.

Em comum acordo, as partes postulam pela expedição de alvará judicial 

para realizar a liberação dos depósitos efetuados, tendo como beneficiária 

a parte requerente.

Por fim, requerem a homologação do acordo e posterior extinção do feito.

 É o relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 739, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Posto isto, expeça-se alvará judicial para levantamento do valor 

depositado judicialmente, a ser depositado em conta de titularidade da 

requerida Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Araguaia e 

Xingu – SICREDI ARAXINGU, constando como banco: 748, agência n° 

0800, conta n° 10806-5 e CNPJ n° 33.201.064/000128.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48922 Nr: 275-91.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA, 

FRANCISCO JOSÉ CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10.637, DANIEL 

VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, GUILHERME FREDERICO 

DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS, JEFFERSON WEISS - 

OAB:17628/MT, JOSE HENRIQUE SOUZA VIGO - OAB:17074.A/Mt, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial interposta por 

Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Alto do 

Xingu/MT em face de Paulo Roberto Tavares de Sena e Francisco José 

Cirino, todos devidamente qualificados nos autos.

O embargado se manifestou às fls. 57 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 57, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55539 Nr: 1745-26.2016.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR CARMO CIRINO, REINALDO CARMO CIRINO, 

FRANCISCO JOSÉ CIRINO, SEBASTIAO ALVES DAS NEVES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos a execução interpostos por Moacir Carmo Cirino, 

Reinaldo Carmo Cirino, Francisco José Cirino e Sebastião Alves das Neves 

Sobrinho em face de Cooperativa de Crédito Livre Admissão de 

Associados do Alto do Xingu/MT, todos devidamente qualificados nos 

autos.

O embargado se manifestou às fls. 233 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 233, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.
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Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50976 Nr: 1284-88.2015.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA, FRANCISCO 

JOSÉ CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308 A/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de embargos a execução interposta por Paulo Roberto 

Tavares Sena e Francisco José Cirino por em face de Cooperativa de 

Crédito Livre Admissão de Associados do Alto do Xingu/MT, todos 

devidamente qualificados nos autos.

O embargado se manifestou às fls. 155 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 155, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48253 Nr: 1968-47.2014.811.0049

 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 IVAIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:29918/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca do 

desarquivamento dos autos, conforme solicitado as fls. 86. Os autos se 

encontram disponivel para vistas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45967 Nr: 132-39.2014.811.0049

 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: EDNA APARECIDA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT, 

MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT/13.245-A

 Deste modo, diante da satisfação da pretensão executória, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito.Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens 

deverão ser baixadas, bem como revogo eventuais liminares 

anteriormente concedidas.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, em consonância ao Art. 85, § 2º do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

devidas.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64505 Nr: 574-63.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO SAVELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 574-63.2018.811.0049 - (código 64505)

Requerente: ADÃO SAVELA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 15:30 horas. Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 30 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45533 Nr: 2533-45.2013.811.0049

 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: MOACIR CARMO CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUART SANTOS - 

OAB:10.637, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:10.647/MS
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 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade e modificação de cláusulas 

contratuais e metodologia de cálculo c/c depósito incidental, exibição de 

documentos e pedido de tutela antecipada proposta por Moacir Carmo 

Cirino em face de Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Araguaia – SICRED, todos devidamente qualificados nos autos.

O requerente se manifestou às fls. 857, informando que desiste da 

presente ação.

Em comum acordo, as partes postulam pela expedição de alvará judicial 

para realizar a liberação dos depósitos efetuados, tendo como beneficiária 

a parte requerente.

Por fim, requerem a homologação do acordo e posterior extinção do feito.

 É o relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 857, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Posto isto, expeça-se alvará judicial para levantamento do valor 

depositado judicialmente, a ser depositado em conta de titularidade da 

requerida Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Araguaia e 

Xingu – SICREDI ARAXINGU, constando como banco: 748, agência n° 

0800, conta n° 10806-5 e CNPJ n° 33.201.064/000128.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45532 Nr: 2532-60.2013.811.0049

 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: FRANCISCO JOSÉ CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade e modificação de cláusulas 

contratuais e metodologia de cálculo c/c depósito incidental, exibição de 

documentos e pedido de tutela antecipada proposta por Francisco José 

Cirino em face de Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Araguaia – SICRED, todos devidamente qualificados nos autos.

O requerente se manifestou às fls. 572, informando que desiste da 

presente ação.

Em comum acordo, as partes postulam pela expedição de alvará judicial 

para realizar a liberação dos depósitos efetuados, tendo como beneficiária 

a parte requerente.

Por fim, requerem a homologação do acordo e posterior extinção do feito.

 É o relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 572, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Posto isto, expeça-se alvará judicial para levantamento do valor 

depositado judicialmente, a ser depositado em conta de titularidade da 

requerida Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Araguaia e 

Xingu – SICREDI ARAXINGU, constando como banco: 748, agência n° 

0800, conta n° 10806-5 e CNPJ n° 33.201.064/000128.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43479 Nr: 686-08.2013.811.0049

 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: LURDES MENDES RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11402/GO, PATRÍCIA SILVA DE BARROS - OAB:40.536/GO, 

WELITON FERREIRA DO NASCIMENTO - OAB:38.748-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do documento encartado aos autos as fls. 127, o qual 

trata-se de cumprimento de decisão judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43341 Nr: 600-37.2013.811.0049

 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: MAGALY GARCES BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11402/GO, PATRÍCIA SILVA DE BARROS - OAB:40.536/GO, 

WELITON FERREIRA DO NASCIMENTO - OAB:38.748-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação para Concessão De Auxílio Doença Rural interposto por 

Magaly Garces Bueno em face de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/22.

A parte autora, intimada na pessoa de seu causídico e instada a se 

manifestar fl.104, para dar prosseguimento ao feito, não o fez dentro do 

prazo por não ser encontrada no endereço que consta nos autos, 

conforme certidão de fls. 106.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisados os autos, verifica-se que a intimação pessoal da parte autora 

não se consumou em razão desta não haver atualizado seu endereço em 

juízo, motivo pelo qual inviável se afigura a intimação pessoal nos termos 

do artigo 485, §1°, do Código de Processo Civil.

 Anoto ser dever da parte manter o juízo atualizado acerca de seu 

paradeiro.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Novo Código de Processo Civil, 

ante a inércia da parte autora para com os atos processuais.

Sem custas.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56986 Nr: 2496-13.2016.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 55, "Certifico e dou fé, 

eu oficial de justiça infra-assinado, que: nos dias: 10 e 11/09 efetuei 

diligencias ao endereço informado neste, onde lá estando em ambas as 

datas sempre encontrei o endereço fechado, que não consegui obter 

informações de moradores próximos, onde restou prejudicadas 

diligencias. Ante o exposto deixei de intimar: Erivaldo Alves Santos, onde 

devolvo o mandado a central de mandados".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 8851 Nr: 850-51.2005.811.0049

 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: ESPÓLIO DE GRACIEMA ALMEIDA SANTOS, JOSÉ 

MARCONI DE ALMEIDA SANTOS, RIZOLETA AMARAL DE ALMEIDA, 

UBYRATAN DE ALMEIDA SANTOS, MARIA DE LOURDES ALMEIDA 

SANTOS CALDEIRA, ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES, 

EDUARDO ALMEIDA SANTOS, MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS, 

JOSÉ MARCONDI DE ALMEIDA SANTOS, LUIZ CARLOS GUIMARÃES 

ANDRADE, MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE, SERGIO DE ALMEIDA 

ANDRADE, DENISE DE ALMEIDA ANDRADE, HERMELINDA DE ALMEIDA 

ALVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DALAFINI, IVANICE GOUVEIA 

DALAFINE, HÉRCULES GOUVEIA DALAFINI, DENES GOUVEIA DALAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, SILVIO PALHANO DE SOUZA - OAB:9991/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR FREIRE DE MOURA - 

OAB:18061/GO, DARCY RIBEIRO - OAB:4314-A/MT, DENES GOUVEIA 

DALAFINI - OAB:, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - OAB:8564, 

NEUZA SILVA FREIRE - OAB:5070-GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação das partes e seus 

advogados que foi designado a data da perícia para o dia 1/10/2018, às 

18:00horas(horário oficial de Mato Grosso), para a realização da perícia, 

conforme fls. 1.130.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50136 Nr: 915-94.2015.811.0049

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCONDI DE ALMEIDA SANTOS, RIZOLETA 

AMARAL DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE GRACIEMA ALMEIDA SANTOS, 

MARIA DE LOURDES ALMEIDA SANTOS CALDEIRA, EDUARDO ALMEIDA 

SANTOS, MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS, UBYRATAN DE 

ALMEIDA SANTOS, ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES, LUIZ 

CARLOS GUIMARÃES ANDRADE, MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE, 

SERGIO DE ALMEIDA ANDRADE, HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA 

SILVA, LEONOR DE ALMEIDA ANDRADE, HELOISA GLASS, DENISE DE 

ALMEIDA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDGERO NOGUEIRA DA SILVA, DENES 

GOUVEIA DALAFINI, HÉRCULES GOUVEIA DALAFINI, APARECIDO 

DALAFINI, IVANICE GOUVEIA DALAFINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA 

JÚNIOR - OAB:19739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR FREIRE DE MOURA - 

OAB:18061/GO, DARCY RIBEIRO - OAB:4314-A/MT, DENES GOUVEIA 

DALAFINI - OAB:, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - OAB:8564, 

JESSE CANDINI - OAB:8036/O, NEUZA SILVA FREIRE - OAB:5070-GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, e ainda, 

considerando o teor das deliberações de fls. 130, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerida a se manifestar no prazo legal, a fim de 

apresentar as alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25170 Nr: 1569-23.2011.811.0049

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ALVES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:10990/ES, CLEODEMIR DE PAULA MARTINS - OAB:15347, 

DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO - OAB:11657/MT

 Vistos.

Analisados os autos, verifico que a tutela jurisdicional pretendida foi 

alcançada, tendo sido certificado o trânsito em julgado da sentença e 

analisado os pedidos protocolizados posteriormente, assim, determino o 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56757 Nr: 2388-81.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILDO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA VIANA SALES - 

OAB:5.913-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa a se manifestar no prazo legal 

acerca da ceridão do oficial de justiça de fls. 99, a qual informa a não 

localização das testemunhas Manoel Messias Macedo Amorim, Antônio 

Zeferino Dutra Neto e Kleiton Guilherme.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59107 Nr: 748-09.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO DA SILVA, Cpf: 02083392647, Rg: 

MG 20.180.576, Filiação: Juracy Bernardo da Silva e Jose Augusto da 

Silva, data de nascimento: 26/02/1996, brasileiro(a), natural de 

Imperatriz-MA, solteiro(a), serviço braçal. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: CONSTA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NA DATA 

DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017, NA RUA C, VILA NOVA, NESTA URBE, O 

RÉU DIEGO DA SILVA, CIENTE DA ILICITUDE E REPROVABILIDADE DE SUA 

CONDUTA, CONDUZIU NA VIA PÚBLICA, SEM PERMISSÃO OU 

HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR, E AINDA, COM CAPACIDADE 

PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, 

INCURSANDO NA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ARTIGO 306 C/C 298, 

AMBOS DA LEI 9.503/97. A DENÚNICA FOI RECEBIDA EM 07 DE JULHO DE 

2017.

Despacho: “Vistos. Considerando que restaram frustradas todas as 

tentativas de localização do réu, expeça-se edital de citação do 

denunciado com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Art. 365 do CPP. 

Após, venham-me conclusos os autos. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 
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digitei.

Vila Rica, 11 de setembro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 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.

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, 11 de setembro 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 Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54695 Nr: 624-34.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Rezende de Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 17.10.2018 às 08:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42158 Nr: 446-56.2016.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdNFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de citação, por meio de guia a ser expedida 

acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 49643 Nr: 1893-45.2017.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agua Bonita Reflorestamento Ltda, Alexandre 

Augustin, Guilherme Augustin, LOUIZE HONORATO DE FREITAS 

AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, Celso Umberto Luchesi - OAB:10.365-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca do seu prosseguimento, mormente acerca da petição 

juntada na Ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32385 Nr: 693-42.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvânia Lopes de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Pinheiro - 

OAB:10.946/MT, Robie Bitencourt Ianhes - OAB:5.348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos patronos da autora para 

que indique em nome do qual será expedido o oficio requisitório, bem como 

indique os dados pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42036 Nr: 380-76.2016.811.0035

 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: Nádia Carla Ribeiro da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 14.11.2018 às 08:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37058 Nr: 1-72.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABELLA CANDIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Thameya Lourenço Barbosa 

Silva - OAB:SP/297.478

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerida para que diga 

as provas que pretende produzir, justificando a pertinência e a 

necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 49528 Nr: 1841-49.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VWS, MNW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE FERRAZ DOS 

SANTOS - OAB:42657/PR

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre os 

pagamentos que estão sendo efetuados pelo requerido.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 3043 Nr: 302-28.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertibrás S/A - Adubos e Inseticidas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Briancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

documento de fls. 379, impulsiono estes autos por certidão com a 

finalidade de intimar a parte exequente para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 43498 Nr: 2005-37.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A, César Augusto 

Burttet

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 56, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33200 Nr: 929-80.2014.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Antônio Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A - 

MT, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33200

Em correição

Despacho

Diante da certidão de fls. 63, intime-se o exequente, por meio de carta com 

aviso de recebimento para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

recolhimento do valor correspondente as diligências do oficial de justiça 

determinada na sentença de fls. 49/50, uma vez que, conforme documento 

de fls. 60/61, vº, não foi recolhido em sua totalidade.

 Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30601 Nr: 70-98.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO BARBOSA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 DECIDO. Em análise da documentação juntada aos autos pelo executado, 

verifico que assiste razão aos argumentos lançados pelo Estado de Mato 

Grosso, uma vez que o Termo de Compromisso assinado perante o órgão 

ambiental refere-se apenas à Autorização Provisória de Funcionamento de 

Atividade Rural, cuja existência não possui o condão de suspender a 

exigibilidade do crédito tributário já inscrito em Dívida Ativa. Destarte, 

impõe-se a rejeição da presente exceção e o prosseguimento do feito. Por 

fim, quanto aos honorários, entendo que somente são cabíveis nos casos 

de acolhimento da exceção e consequente extinção da execução, ainda 

que parcial. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO 

INTERNO DOS CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A 

jurisprudência desta Corte orienta a possibilidade de condenação em 

honorários advocatícios quando houver extinção parcial ou total da 

exceção de pré-executividade, o que não ocorreu no caso em apreço. 

Precedente: REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 

23/10/2017. 2. Agravo Interno dos Contribuintes a que se nega 

provimento. (STJ – AgInt no REsp 1495088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 

10/05/2018) Logo, a contrario sensu, sendo rejeitada a peça defensiva, 

incabível a condenação em honorários. ANTE O EXPOSTO, rejeito a 

exceção de pré-executividade. Por consequência, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

prosseguimento da execução, sob pena de extinção. Alto Taquari/MT, 3 de 

setembro de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31370 Nr: 901-49.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenir Alves Dias, Ilicanda Alves Dias, Alves 

Dias e Alves Dias - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Código 31370

Em Correição

Sentença

Inicialmente, diante da certidão de fls. 51 e 53, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o recolhimento da 

complementação das diligências do oficial de justiça.

 Conforme fls. 55/55, vº, as partes transacionaram acordo, requerendo a 

sua homologação.

Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes informado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, extinguindo a presente execução nos termos do artigo 924, II do 

CPC.

DEFIRO o pedido de levantamento do valor bloqueado via BACEN JUD, 

devendo o mesmo ser transferido para a conta de titularidade do 

exequente, indicada no acordo entabulado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas e Honorários na forma do acordo.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21683 Nr: 493-29.2011.811.0092

 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): Clovis Gilmar Gottens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Cód. 21683

Em correição

Despacho

Nesta data procedi ao cancelamento da restrição do veículo – 

FIAT/STRADA/WORKING, PLACAS NSD 6141 junto ao Sistema RENAJUD, 

conforme extrato anexo.

Arquivem-se com as cautelas de estilo.

Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17074 Nr: 225-77.2008.811.0092

 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: ADÃO ALVES DE ABREU (ESPÓLIO), MARIA RIBEIRO 

DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelcio Vilela de Carvalho, José Paes Felicio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alves de Abreu - 

OAB:2.641MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:180.242/SP

 Cód.: 17074

Em Correição

Decisão

 Recebo os recursos de apelação interpostos pelas partes.

Intimem-se os apelados para apresentação das contrarrazões recursais.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para 

apreciação do recurso interposto.

Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19893 Nr: 43-23.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075A- MT, Silvano Amélio Marques - OAB:31.741/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 19893

Em Correição

Decisão

I – Recebo a presente apelação apenas em seu efeito devolutivo.

II – Intime-se o apelado para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

as contrarrazões.

III – Após, com ou sem as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio TRF da 1ª Região, com as homenagens de estilo.

 Alto Taquari, 03 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19058 Nr: 944-25.2009.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito 16ª Vara Cível da Comarca de Porto 

Alegre - RS., BANCO AGROINVEST S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Briancini, Juízo de Direito da Vara Única 

de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ, 

CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:918/PR, 

ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 19058

EM CORREIÇÃO

 DECISÃO

 Defiro o pleito de fls.79.

 Altere-se o nome do patrono do exequente nos autos, conforme 

requerido. (fls.79)

 Expeça-se mandado de avaliação dos bens indicados.

 Nos termos do provimento nº 07/2017-CGJ, intime-se a parte requerente, 

por meio de seu patrono, para proceder com a expedição de guia e 

recolhimento de diligência do oficial de justiça para o cumprimento do ato.

 Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30330 Nr: 1173-77.2012.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Marcelo Felizardo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro - 

OAB:11178/MT, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15.020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB: 

12.090-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 30330

Em correição

 SENTENÇA
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Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pelo 

BANCO BV FINANCEIRA S/A C.F.I. em face de EDSON MARCELO 

FELIZARDO DE SOUZA, todos qualificados nos autos.

Conforme fl. 52, foi determinado a intimação pessoal do requerente para 

que, no prazo de 05 dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção., 

contudo decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão de fls. 

56.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhidas no início.

Deixo de condenar a parte autora no pagamento dos honorários 

advocatícios, tendo em vista que não houve a triangularização processual.

P.I.

Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14938 Nr: 485-28.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertibras S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Cód. 14938

Em correição

DESPACHO

Atendendo ao pedido de fl. 219, determino a suspensão da presente 

execução, devendo os autos ser remetidos ao arquivo provisório, com 

baixa no relatório, nos termos do artigo 921, III do Novo Código de 

Processo Civil.

 Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22916 Nr: 630-74.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evolução Agro Comércio de Insumos 

Agropecuários LTDA-ME, Clovis Gilmar Gottens, Olimar Antônio Gottems

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 ANTE O EXPOSTO, acolho a exceção de Pré-Executividade para 

reconhecer a ISENÇÃO e EXCLUSÃO do crédito tributário ora executado, 

ficando EXTINTO o PROCESSO, com resolução do mérito, com base no art. 

175 do CTN. SEM CUSTAS.Condeno o exequente no pagamento de 

honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). P.I.Alto 

Taquari/MT, 3 de setembro de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 23020 Nr: 734-66.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Nascente do Taquari Ltda, Jamil João 

Sâmara, Nívia Sâmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ELI SALAMACHA - 

OAB:10.244/PR, SALAMACHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:80/PR

 É o relatório. DECIDO. Inicialmente, esclareço que a exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos 

termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Logo, não há como 

receber a exceção no que diz respeito às alegações de nulidade do PAF 

por ausência de notificação e Ilegitimidade da pessoa física dos sócios, 

tendo em vista que tais questões demandam dilação probatória 

incompatível com o presente feito. Já em relação à decadência, observo 

que a constituição (provisória) do crédito tributário ocorreu com a 

notificação do lançamento ao contribuinte, realizada no dia 19/10/2009, 

isto é, dentro do prazo quinquenal previsto em lei, que venceria no dia 

31/12/2009. Consigno que a constituição definitiva do crédito tributário tem 

relevância apenas para início da contagem do prazo prescricional, a teor 

do disposto no art. 174 do CTN. O prazo decadencial, por sua vez, é 

interrompido com o lançamento, que em regra é formalizado pela 

notificação do sujeito passivo. No mesmo sentido:(...). Nessa perspectiva, 

fica afastada a prejudicial de decadência do crédito tributário. Por fim, 

quanto aos honorários, entendo que somente são cabíveis nos casos de 

acolhimento da exceção e consequente extinção da execução, ainda que 

parcial. No mesmo sentido: (...). "Logo, a contrario sensu, sendo rejeitada 

a peça defensiva, incabível a condenação em honorários. ANTE O 

EXPOSTO, recebo em parte a exceção de pré-executividade, e na parte 

recebida, REJEITO-A. Por consequência, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento da 

execução, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22914 Nr: 628-07.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evolução Agro Comércio de Insumos 

Agropecuários LTDA-ME, Olimar Antônio Gottems, Clovis Gilmar Gottens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 ANTE O EXPOSTO, acolho a exceção de Pré-Executividade para 

reconhecer a ISENÇÃO e EXCLUSÃO do crédito tributário ora executado, 

ficando EXTINTO o PROCESSO, com resolução do mérito, com base no art. 

175 do CTN. SEM CUSTAS.Condeno o exequente no pagamento de 

honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). P.I.Alto 

Taquari/MT, 3 de setembro de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19283 Nr: 1044-77.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Matias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80: 

“se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”. No 

caso em tela, verifico que a execução foi proposta no ano de 2009, e 

desde então não houve o decurso de prazo superior a 5 anos sem 

manifestação da Fazenda Pública que justificasse o acolhimento da 

prescrição intercorrente. Destarte, impõe-se a rejeição da presente 

exceção e o prosseguimento do feito. Por fim, quanto aos honorários, 

entendo que somente são cabíveis nos casos de acolhimento da exceção 

e consequente extinção da execução, ainda que parcial. No mesmo 
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sentido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DOS CONTRIBUINTES A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte orienta a 

possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando houver 

extinção parcial ou total da exceção de pré-executividade, o que não 

ocorreu no caso em apreço. Precedente: REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. 

HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017. 2. Agravo Interno dos Contribuintes 

a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp 1495088/RS, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

24/04/2018, DJe 10/05/2018) Logo, a contrario sensu, sendo rejeitada a 

peça defensiva, incabível a condenação em honorários. ANTE O 

EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade. Por consequência, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento da execução, sob pena de 

extinção. Alto Taquari/MT, 3 de setembro de 2018. Fabio Alves Cardoso 

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35741 Nr: 1035-08.2015.811.0092

 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): Daniel Medina Dornas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1035-08.2015.811.0092 CÓDIGO: 35741

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

POLO ATIVO: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

POLO PASSIVO: D(...) M(...) D(...)

INTIMANDO(A, S): D(...) M(...) D)...), CPF: 070.825.631-75, RG: 292462-9, 

Filiação:

Modesta Medina e Valdenil Augusto Dorna, data de nascimento: 

30/10/2000,

brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, Endereço: Local incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17-11-2015

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: Trata-se de procedimento instaurado para apuração de 

perturbação de

serviço telefônico do plantão policial. O Ministério Público, em 

manifestação, concedeu

remissão cumulada com advertência ao menor Daniel Medina Dornas. É 

sucinto relato,

fundamento e decido. A remissão deve ser homologada. Pois bem, 

disciplina o art. 181

do ECA: Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a 

remissão pelo

representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que 

conterá o

resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para 

homologação.

Na lide em questão, o “parquet” em análise detida dos autos, concedeu 

remissão ao

menor e pugnou pela homologação judicial. Em situações desta espécie, 

cabe à

autoridade judiciária, ou a homologação da referida remissão, ou a 

remessa dos autos ao

Procurador-Geral da Justiça para oferecimento da representação, ou 

determinação de

outro membro do Ministério Público para fazê-lo, conforme se extrai da 

inteligência dos

§§ 1.º e 2.º do art. 181 da Lei 8.069/90. Compulsando os autos, vislumbro 

que assiste

razão ao Ministério Público, eis que as circunstâncias fáticas demonstram 

estarem

ausentes os elementos necessários à deflagração da representação por 

ato infracional,

sendo a advertência medida suficiente no caso em tela. DISPOSITIVO. I. 

ANTE O

EXPOSTO, com fundamento no artigo 181 do ECA, homologo a remissão 

oferecida pelo

Parquet e julgo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 180, 

inciso II da Lei

nº 8.069/90. II. Ciência ao Ministério Público. III. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Cumpra-se Alto Taquari-MT, 7 de março de 2016. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de

Direito.

Eu, Eduardo da Silva Santos, digitei.

Alto Taquari, 15 de fevereiro de 2018.

Everton Donizetti Ferreira Cerantes

Gesto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44848 Nr: 2697-36.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa & de Paulo Ltda - ME, Carlos Eduardo de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE BUSCARIOLO ABEL 

- OAB:117.996 - SP, GUSTAVO SALERMO QUIRINO - OAB:163.371 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 46595

Oficie-se ao juízo deprecante solicitando a intimação do exequente para o 

recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária, sob pena de devolução 

da missiva, tendo em vista que a certidão de fls. 27 foi recolhida 

erroneamente.

Alto Taquari/MT, 23 de março de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31859 Nr: 81-93.2014.811.0092

 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: Lauriane Sena Batista, LEBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido constante à inicial, 

condenando o requerido a pagar alimentos mensais equivalentes a 30% 

(trinta por cento) do salário-mínimo para o filho Lucas Emannoel Batista 

Souza. Além disso, deverá arcar com metade das extraordinárias 

despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, odontológicas e 

escolares de seu filho, mediante comprovantes hábeis a serem 

apresentados pela mãe guardiã.Extingo o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas, as quais já foram recolhidas, e 

honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC.Desnecessário 

a intimação do requerido, por tratar-se de revel, pois contra o revel que 

não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de 

intimação.Neste sentido:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INTIMAÇÃO. ART. 322 DO CPC/73. NÃO PROVIMENTO. 1. Se o 

réu não contestou a demanda e nem compareceu aos autos, não há que 

se falar em nulidade por ausência de intimação, porquanto "contra o revel 

que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente 

de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório", como reza o 

artigo 322 do revogado Código de Processo Civil. 2. Agravo interno a que 

se nega provimento. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.064.852 - RS (2017/0048536-9).Arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações de estilo.Ciência ao Ministério Público,P.I.Alto Taquari/MT, 15 de 

agosto de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22471 Nr: 188-11.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Garbugio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482-B

 DECIDO. Inicialmente, com relação ao prazo da prescrição, esclareço que 

é de 5 anos, por se tratar de dívida ativa de natureza não-tributária 

advinda de contrato cuja dívida foi cedida à União (STJ – REsp nº 

1.123.539/RS). No caso em tela, verifico que o vencimento da obrigação 

ocorreu em 07/11/2011, ao passo que a ação foi proposta no ano de 

2012, de forma que o crédito ora executado não está afetado pela 

prescrição. Por sua vez, conforme posicionamento também do STJ, os 

créditos rurais originários de operações financeiras, alongadas ou 

renegociadas, cedidos à União por força da Medida Provisória 

2.196-3/2001, estão abarcados no conceito de Dívida Ativa da União para 

efeitos de execução fiscal. (REsp 11223539) Logo, ficam afastadas as 

alegações de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido do processo e irregular transformação da natureza do débito. Por 

fim, considerando que a Certidão de Dívida Ativa goza dos atributos de 

certeza, liquidez e legitimidade, não há como analisar no bojo desta ação 

executiva as questões referentes às eventuais ilegalidades nos encargos 

contratuais. Destarte, impõe-se a rejeição da presente exceção e o 

prosseguimento do feito. Por fim, quanto aos honorários, entendo que 

somente são cabíveis nos casos de acolhimento da exceção e 

consequente extinção da execução, ainda que parcial. No mesmo sentido: 

(...). Logo, a contrario sensu, sendo rejeitada a peça defensiva, incabível 

a condenação em honorários. ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de 

pré-executividade. Por consequência, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento da 

execução, sob pena de extinção. Alto Taquari/MT, 31 de agosto de 2018. 

Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15729 Nr: 84-92.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI CHAGAS VIEIRA, A Chagas Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO DE BARROS 

CURADO - OAB:10.944/ MT

 Código 15729

 SENTENÇA

Trata-se de Exceção de Pré-executividade proposta pelo executado Ari 

Chagas Vieira, alegando que:

a) A execução fiscal está prescrita, uma vez que não reconhece o 

parcelamento do débito;

b) Há falta de certeza e liquidez da CDA;

c) Ocorreu a prescrição intercorrente;

O Estado de Mato Grosso manifestou-se pela inadmissibilidade da 

exceção e no mérito pela inexistência de prescrição do crédito tributário.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, esclareço que a exceção de pré-executividade é admitida 

quando não houver necessidade de dilação probatória, o que é o caso 

dos autos.

Em relação à prescrição, verifico que realmente o vencimento da dívida 

ocorreu em 10/01/2000, ao passo que a presente execução fiscal 

somente foi ajuizada em 02/02/2007, isto é, depois de transcorrido o prazo 

quinquenal, caracterizando a prescrição da pretensão.

Embora o Estado de Mato Grosso tenha alegado a existência de um 

parcelamento supostamente realizado no ano de 2003 (causa 

suspensiva), tinha o ônus de comprovar tal fato, o que não foi feito.

 Evidentemente, não há como impor ao executado o ônus da prova 

negativa ou diabólica.

 Destarte, impõe-se o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

ANTE O EXPOSTO, acolho a exceção de Pré-Executividade para 

reconhecer a PRESCRIÇÃO do crédito tributário ora executado, ficando 

EXTINTO o PROCESSO, com resolução do mérito, com base no art. 174 do 

CTN.

 SEM CUSTAS.

Condeno o exequente no pagamento de honorários sucumbenciais no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

 P.I.

Alto Taquari/MT, 31 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 45238 Nr: 2888-81.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Weber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volni Pedrinho Schmitz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Cecília Wentz - OAB:59969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de epístola proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

NÃO-ME-TOQUE/RS, observado na espécie os dizeres do artigo 260 e 

seguintes do CPC/2015.

 2. DETERMINO que o Gestor Judiciário certifique se a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita nos autos de origem.

3. Em caso positivo, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o 

imediato cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, 

devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas 

sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente 

Gestor(a) Judicial.

4. Em caso negativo, OFICIE-SE ao juízo deprecante, solicitando o 

recolhimento das custas judiciais necessárias ao ato deprecado.

5. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT.

 6. Sendo o caso, proceda o(a) diligente Gestor(a) Judiciário(a) com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Taquari/MT, 27 de novembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 45320 Nr: 2951-09.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL - TERRA BOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rampazzo, José Carlos 

Rampazzo, Ondina de Queiroz Rampazzo, Wania Mara Nobile Rampazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luziane Rodrigues Martins - 

OAB:79543-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de epístola proveniente do JUÍZO DA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE TERRA BOA/PR, observado na espécie os dizeres do artigo 

260 e seguintes do CPC/2015.

 2. Ante a certidão de fl. 13, DETERMINO que o Gestor Judiciário OFICIE ao 

juízo deprecante, solicitando o encaminhamento da procuração do 

advogado do polo ativo dos autos de origem.

3. Após, INTIME-SE o causídico para recolhimento das custas judiciais e 

taxa judiciária, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT.

 5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente Gestor(a) Judiciário(a) com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.
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6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Taquari/MT, 27 de novembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 33296 Nr: 1005-07.2014.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Viana de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO EDSON MACHT - 

OAB:11529

 Pelo MM. Juiz foi dito: Vistos etc. Trata-se de ação penal que visa 

averiguar a prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. A 

vítima, ouvida, negou os fatos imputados ao acusado, não havendo 

qualquer prova produzida em Juízo que possa embasar um decreto 

condenatório, razão pela qual a absolvição do acusado é de rigor. Ante o 

exposto, absolvo o acusado VANDERSON VIANA DE SOUZA, com fulcro 

no art. 386, II, do CPP. Publicada em audiência, saem os presente 

intimados. Considerando que a suposta vítima, em tese, praticou o delito de 

denunciação caluniosa, requisite-se a instauração de inquérito policial 

para apurar a pratica de crime por parte de Adriana Maria de Sousa, 

considerando que nesta oportunidade a ofendida narrou ter mentido e, 

portanto, dado causa a instauração de procedimento criminal do qual sabia 

ser inocente o Sr. Vanderson Viana de Souza. Homologo a desistência 

formulada. Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando a devolução da 

missiva. Defiro o prazo de 05 dias para a juntada do substabelecimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 23020 Nr: 734-66.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Nascente do Taquari Ltda, Jamil João 

Sâmara, Nívia Sâmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ELI SALAMACHA - 

OAB:10.244/PR, SALAMACHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:80/PR

 AUTOS N. 734-66.2012.811.0092 – Código: 23020

Vistos etc.

Deixo de apreciar por ora a petição juntada às fls. 489/490.

Intime-se o exequente para que se manifeste, no prazo de dez dias, 

acerca da exceção de pré-executividade proposta (fls. 35/54).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Alto Taquari/MT, 13 de março de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34682 Nr: 479-06.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, Rg: 

6721144, Filiação: Mariana Lopes da Silva e Sebastião Leopoldino da Silva, 

data de nascimento: 03/08/1984, brasileiro(a), natural de Água Preta-PE, 

convivente, auxiliar agrícola, Telefone 66-8404-6665. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos do Processo de Código nº. 34682Autor: Ministério Público 

Estadual.Réu: José Sebastião da SilvaSENTENÇAEmenta: Lesão corporal e 

ameaça – conjunto harmônico das provas – materialidade e autoria dos 

delitos demonstrados – procedência dos pedidos delineados na presente 

ação – condenação. Vistos.1. Cuida-se de ação penal proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de JOSÉ SEBASTIÃO DA 

SILVA, já adequadamente qualificado nos autos, dando-o como incursos 

nos crimes tipificados nos arts. 129, §9º e 147, “caput”, todos do Código 

Penal.I – Das condutas atribuídas ao réu.I.I – 1º (primeiro) fato.2. Narra a 

denúncia que no dia 05 de junho 2015, por volta das 22h00min, nesta 

cidade, o denunciado, com consciência e vontade, de modo a caracterizar 

violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da 

vítima Maria Fabiana Soares Galdino, sua então companheira, com socos e 

pontapés.I.II – 2º (segundo) fato.3. Ainda, aduz que nas mesmas 

circunstâncias de tempo e local, na sequência dos fatos acima transcritos, 

o denunciado, com consciência e vontade, de modo a caracterizar 

violência doméstica contra a mulher, ameaçou a mesma de causar-lhe mal 

injusto e grave, caso chamasse a polícia.II –Da marcha processual.4. A 

denúncia foi recebida em 22/01/2016 (fl. 57).5. Citado o acusado 

apresentou defesa prévia (fl. 61).6. Em sede judicial foram ouvidas as 

testemunhas, bem como procedido o interrogatório do réu (fls. 90/94). À fl. 

90 foi declarado o encerramento da instrução criminal, concedendo prazo 

sucessivo às partes para apresentação de memoriais finais.7. O Ministério 

Público Estadual, em suas alegações finais, reiterou a necessidade da 

condenação do réu nos termos da exordial acusatória (fls. 96/100). A 

douta defesa, por sua vez, propugnou pela condenação do réu, com a 

aplicação da pena mínima (fls. 101/102).É o que tinha a ser 

relatado.FUNDAMENTO E DECIDO.8. Traz os autos mais um lamentável 

evento de violência doméstica. “In casu”, pretende-se atribuir ao acusado 

a prática dos delitos previstos nos arts. 129, §9º e 147, “caput”, todos do 

Código Penal, contra a vítima Maria Fabiana Soares Galdino, diante dos 

fatos ocorridos em 05 de junho de 2015.9. Pois bem, os presentes autos 

estão escorreitos. Neles não se registra mácula alguma que possa 

inquiná-lo de nulidade, como as hipóteses elencadas no artigo 564 do 

Código Processual Penal, devendo prosperar a persecução penal.III – Da 

tese defensiva.10. Malgrado a denodada defesa requeira a absolvição do 

acusado das imputações feitas na peça acusatória, ao argumento de que 

não há nos autos provas suficientes e aptas a ensejar um decreto 

condenatório, verifico que, empós averiguar robusto conjunto de provas 

carreado aos autos, esta tese não merece ser acolhida, vez que restou 

cabalmente comprovado, além da materialidade, a autoria delitiva dos 

crimes atribuídos, consoante abaixo exporei.11. Assim, de antemão, 

AFASTO qualquer possibilidade de absolvição do acusado, por restar 

efetivamente caracterizado o delito em tela. IV – Do delito de lesão 

corporal.IV.I – Da materialidade.12. A materialidade da conduta criminosa 

com relação ao acusado ressurge incontestável através do auto de prisão 

em flagrante (fl. 35), termo de representação (fl. 15), boletim de ocorrência 

(fls. 30/31), exame de corpo de delito (fls. 16/19), relatório conclusivo (fls. 

39/40), bem como dos depoimentos das testemunhas e interrogatório do 

acusado, em sede policial e judicial (fls. 10, 11, 12, 13 e 20/21) – todos 

inequivocamente indicando a ocorrência do crime, narrada pelo membro do 

Parquet na exordial acusatória, cujos principais trechos encontram-se 

transcritos quando da análise da autoria delitiva. IV.II – Da autoria.13. Após 

análise do conjunto fático e probatório, esta restou evidenciada, 

identificada e comprovada, sem sombra de dúvidas, na pessoa do 

acusado José Sebastião da Silva, face aos depoimentos das 

testemunhas, em sede policial e judicial, vejam:14. A testemunha Diogo 

Silva Belin, Policial Militar, sob o contraditório judicial confirmou seu 

depoimento ofertado na seara extrajudicial (fl. 11), ressaltando que se 

dirigiu até a residência da ofendida, juntamente com seu colega de farda, 

para atender a sua solicitação, vez que alegava que estava sendo vítima 

de delito em âmbito doméstico. No local, diante da confirmação da vítima e, 

constatando a veracidade dos fatos, efetuou a prisão do indigitado.15. A 

testemunha Rosalina Andrade da Silva, Investigador de Polícia, sob o 

contraditório judicial corroborou com seu depoimento dado na fase 

investigativa (fl. 12), enfatizando que encontrava-se de plantão, momento 

que recebeu uma ligação da vítima, noticiando que a mesma teria sido 

agredida fisicamente pelo acusado. Chegando no Cisc, a mesma disse que 

a vítima chorava muito e dizia que tinha sido agredida pelo acusado, sendo 

que esse também teria lhe ameaçado de morte, caso chamasse a polícia. 

16. A vítima Maria Fabiana Soares Galdino, ao ser inquirida em sede 

policial (fls. 13/14), afirmou que foi agredida com socos e pontapés e 

também foi ameaça de morte. 17. O acusado José Sebastião da Silva, ao 
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ser interrogado na seara judicial, afirmou que seu telefone havia tocado e 

era uma mulher lá do nordeste que tinha ligado pra mim, ae ela veio pra 

cima de mim, dai eu a empurrei e ela bateu; Que depois eu peguei ela pelos 

braços e levei ela pra casa dela; Que ela saiu gritando pelas ruas; Que ela 

havia agido assim por motivos de ciúmes; Que nega ter ameaçado ela.18. 

Nota-se que o depoimento das testemunhas e da vítima tanto na fase 

policial quanto sob o contraditório judicial são coerentes e harmonicos 

entre si, assim não apresentam em momento algum versões contraditórias 

ou divergentes.19. Desta forma, a teor do que preconiza o art. 155 do 

CPP, estou convicto de que os fatos narrados na denúncia realmente 

ocorreram, tendo em vista que ao se relacionar as provas, verifica-se que 

os elementos contidos no feito são firmes em caracterizar a ocorrência do 

crime e sua autoria por parte do acusado. 20. Comparando as provas, fica 

patente a exposição rica em detalhes e o fato de se manterem íntegras e 

coerentes entre si, comprovando que realmente o acusado praticou os 

fatos descritos na vestibular, não se olvidando que certamente existem 

diferenças de somenos importância entre as inquirições feitas na fase 

investigativa e as concretizadas durante a instrução criminal, até mesmo 

pelo fato de sofrerem influência em face de quem formula as perguntas, 

porém, no que diz respeito aos elementos necessários à caracterização 

do fato típico e de sua autoria, estão harmônicos, não merecendo acolhida 

qualquer tese da defesa que pretenda retirar-lhes a credibilidade, ficando 

demonstrado, insofismavelmente, que os fatos em testilha foram 

concretizados pelo réu, cabendo verificar em qual figura típica sua 

conduta se amolda a fim de se diagnosticar suas conseqüências jurídicas 

sob o prisma do direito penal, especialmente no que tange à pena a ser 

infligida. 21. Inarredavelmente que o réu praticou o crime previsto no artigo 

129, §9º, do Código Penal, “in verbis”:“Lesão corporalArt. 129. Ofender a 

integridade corporal ou a saúde de outrem:(...)§ 9º Se a lesão for 

praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 

companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 

prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de 

hospitalidade:Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.”22. 

Desta forma, o conjunto probatório é forte e harmônico para sustentar um 

provimento condenatório, porquanto, demonstrado que o réu ofendeu a 

integridade corporal da vítima. Logo, resta confirmada à autoria do réu 

José Sebastião da Silva.V – Do crime de ameaça. 23. O crime de ameaça 

vem descrito no art. 147 do CP, “in litteris”:“Art. 147 - Ameaçar alguém, por 

palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe 

mal injusto e grave:Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou 

multa”.24. Nota-se que a conduta narrada se amolda perfeitamente e 

corretamente ao modelo de fato contido na norma penal incriminadora. V.I 

– Da materialidade.25. A materialidade da conduta criminosa com relação 

ao acusado ressurge incontestável através do auto de prisão em flagrante 

(fl. 35), termo de representação (fl. 15), boletim de ocorrência (fls. 30/31), 

exame de corpo de delito (fls. 16/19), relatório conclusivo (fls. 39/40), bem 

como dos depoimentos das testemunhas e interrogatório do acusado, em 

sede policial e judicial (fls. 10, 11, 12, 13 e 20/21) – todos inequivocamente 

indicando a ocorrência do crime, narrada pelo membro do Parquet na 

exordial acusatória, cujos principais trechos encontram-se transcritos 

quando da análise da autoria delitiva.V.II – autoria. 26. Aqui também, 

empós exame do lastro probatório, constatei que a autoria restou 

evidenciada, identificada e comprovada, sem sombra de dúvidas, na 

pessoa do acusado José Sebastião da Silva, face aos depoimentos das 

testemunhas/vítima em sede policial e judicial.27. A testemunha Diogo Silva 

Belin, Policial Militar, sob o contraditório judicial confirmou seu depoimento 

ofertado na seara extrajudicial (fl. 11), ressaltando que se dirigiu até a 

residência da ofendida, juntamente com seu colega de farda, para atender 

a sua solicitação, vez que alegava que estava sendo vítima de delito em 

âmbito doméstico. No local, diante da confirmação da vítima e, constatando 

a veracidade dos fatos, efetuou a prisão do indigitado.28. A testemunha 

Rosalina Andrade da Silva, Investigador de Polícia, sob o contraditório 

judicial corroborou com seu depoimento dado na fase investigativa (fl. 12), 

enfatizando que encontrava-se de plantão, momento que recebeu uma 

ligação da vítima, noticiando que a mesma teria sido agredida fisicamente 

pelo acusado. Chegando no Cisc, a mesma disse que a vítima chorava 

muito e dizia que tinha sido agredida pelo acusado, sendo que esse 

também teria lhe ameaçado de morte, caso chamasse a polícia. 29. A 

vítima Maria Fabiana Soares Galdino, ao ser inquirida em sede policial (fls. 

13/14), afirmou que foi agredida com socos e pontapés e também foi 

ameaça de morte. 30. O acusado José Sebastião da Silva, ao ser 

interrogado na seara judicial, afirmou que seu telefone havia tocado e era 

uma mulher lá do nordeste que tinha ligado pra mim, ae ela veio pra cima 

de mim, dai eu a empurrei e ela bateu; Que depois eu peguei ela pelos 

braços e levei ela pra casa dela; Que ela saiu gritando pelas ruas; Que ela 

havia agido assim por motivos de ciúmes; Que nega ter ameaçado ela.31. 

Pois bem, em que pese o acusado negue a autoria do crime em comento, 

esta alegação não merece prosperar, uma vez que em delitos desta 

natureza as palavras das vítimas revestem-se de especial relevo.32. 

Nesse passo, colaciono alguns julgados:“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE 

AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA 

VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DEFENSIVO 

IMPROVIDO” (Destaquei). “RECURSO CRIME. DELITO DE AMEAÇA. ARTIGO 

147 DO CÓDIGO PENAL. A palavra da vítima, em delitos dessa natureza, 

assume especial relevo, especialmente quando o relato é coerente e 

confirmado por testemunhas. Sentença condenatória confirmada. APELO 

DESPROVIDO.”(Grifei). 33. Assim, diante das provas constantes nos 

autos, aferidas nas fases policial e judicial, é patente que, de fato, o Réu 

foi o autor do delito “in examine”. Ou seja, os elementos de convicção 

colhidos são irrefutáveis e coerentes e não deixam qualquer margem de 

dúvida. Indicam com absoluta clareza que ele patricou o delito.34. A 

ameaça isoladamente é um crime comum, podendo ser praticado por 

qualquer pessoa, sendo o sujeito passivo qualquer pessoa que tenha 

capacidade de entender a advertência de sofrer mal injusto e grave.35. No 

momento em que a ofendida tomou conhecimento da ameaça, tal crime 

consumou-se, eis que se classifica como delito formal e instantâneo. 

Sobre o tema, o Tribunal de Alçada Criminal bandeirante decidiu o 

seguinte:“Deve ser condenado pelo delito de ameaça, nos termos do art. 

147 do CP, o agente que, de forma livre e consciente, profere palavras 

que caracterizam um prenuncio de mal injusto, grave e futuro, causando 

sobressalto e desassossego da vítima” (RJTACRIM 51/37).36. No caso 

sub examine é evidente que se aplica as disposições da Lei Maria da 

Penha, estando disciplinado no art. 7°, inciso II, da Lei 11.340/2006, a 

violência psicólogica doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

“Art. 7ºSão formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 

outras:(...)II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta 

que lhe cause dano emocional e diminuição de auto estima ou que lhe 

prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 

controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante 

ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 

constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 

exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 

cause prejuízo à saúde psicológica e à auto determinação”. (Grifo 

nosso)37. Deste modo, a conduta do réu se acomoda impecavelmente, no 

tipo penal delineado.VI – Da culpabilidade.38. A priori, vejo não estar 

presente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa 

excludente de culpabilidade, pois assevero que o réu era imputável a data 

do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível 

conduta diversa, bem como não agiu sob coação ou obediência 

hierárquica. VII – Dispositivo.39. Diante do exposto, JULGOPROCEDENTES 

os pedidos descritos na denúncia, para CONDENAR o réu JOSÉ 

SEBASTIÃO DA SILVA, qualificado no feito, pela prática dos crimes 

descritos nos arts. 129, §9º, e 147, “caput” todos do Código Penal.VII.I – 

Da dosimetria da pena.40. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar-lhe a pena para os crimes encontrados.VII.I.I – Do delito de 

lesão corporal.a) Circunstâncias judiciais.41. A culpabilidade do réu é 

normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A (s) 

consequência (s) do crime não desfavorece (m) ao réu, pois próprias do 

crime. A personalidade do réu não deve ser considerada em seu 

desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. 

Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Quanto aos 

Antecedentes criminais imaculados até o momento. Os motivos do crime 

são comuns à espécie. Avaliando o comportamento da vítima, ressai que 

ela em nada contribuí para eclosão do crime. Assim, sendo todas as 

circunstâncias judiciais favoráveis APLICO a pena-base no mínimo legal, 

ou seja, em 03 (um) meses de detenção.b) Circunstâncias legais: 

atenuantes e agravantes.42. Não verifico a presença de circunstâncias 

agravantes. Verifico a presença de circunstância atenuante, qual seja, a 

confissão do Réu em juízo (art. 65, III, “d”). Todavia, por entender que as 

circunstâncias atenuantes não podem diminuir o mínimo legal estabelecido 

como pena, DEIXO de valorar a atenuante de confissão.c) Causas de 

diminuição e aumento.43. Face à inexistência de causas de diminuição ou 

aumento de pena, TORNO DEFINITIVA a pena em 03 (três) meses de 

detenção.VII.I.II – Do crime de ameaça.a) Circunstâncias judiciais.44. A 
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culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do 

crime. A (s) consequência (s) do crime não desfavorece (m) ao réu, pois 

próprias do crime. A personalidade do réu não deve ser considerada em 

seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o 

desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Quanto 

aos Antecedentes criminais imaculados até o momento. Os motivos do 

crime são comuns à espécie. Avaliando o comportamento da vítima, ressai 

que ela em nada contribuí para eclosão do crime. Assim, sendo todas as 

circunstâncias judiciais favoráveis APLICO a pena-base no mínimo legal, 

ou seja, em 01 (um) mês de detenção.b) Circunstâncias legais: atenuantes 

e agravantes.45. Não há circunstâncias agravantes e atenuantes. c) 

Causas de diminuição e aumento. 46. Face à inexistência de causas de 

diminuição ou aumento de pena, TORNO DEFINITIVA a pena em 01 (um) 

mês de detenção. VII.I.III – Do concurso material.47. Pela regra disposta no 

art. 69 do CP, aplicável no feito sub examine por força da reiterada 

interpretação jurisprudencial pátria, não configurando dupla incidência a 

aplicação individual das causas de aumento para os crimes sob concurso 

(STF-RTJ 147/615), pela soma aritmética das penas em tablado, FIXO ao 

acusado JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, a pena privativa de liberdade no 

importe global de 04 (quatro) meses) de detenção, para a reprovação e 

prevenção dos crimes sub judice.VII.I.IV – Do regime.48. FIXO o REGIME 

ABERTO para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, “c”, do Código 

Penal Brasileiro. VII.I.V – Dos benefícios albergados nos artigos 44 e 77, 

do Código Penal.49. Não preenchidos os requisitos necessários, pois 

presente a violência, DEIXO de aplicar o benefício do art. 44 do CP. 

Entretanto cabe a suspensão condicional da pena (CP, 77). Diante de tal 

informação, APLICO-LHE a suspensão condicional da pena, em 

observância ao disposto no art. 77 e seus incisos, pelo período de 2 (dois) 

anos, desde que cumpridas as seguintes condições, nos termos do art. 

78, §2.º do Digesto Penal:a) proibição de frequentar bares, prostíbulos, 

danceterias e lugares semelhantes; b) proibição de ausentar-se da 

comarca onde reside, sem autorização do juiz;c) comparecimento pessoal 

e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades.50. Em atenção às particularidades do caso, CONCEDO a 

possibilidade do(a) acusado(a) apelar em liberdade, deveras, não estão 

presentes os requisitos ensejadores/mantenedores da prisão (art. 312 do 

CPP). VIII – Das determinações finais51. Ante o disposto no art. 804 do 

Código de Processo Penal, deverá o réu pagar as custas e despesas 

processuais, ficando suspenso o pagamento conforme art. 12 da Lei 

1.060/50.52. Transitada em julgado a sentença, CUMPRAM-SE as demais 

determinações supra, ANOTE-SE o nome do réu no rol dos culpados, 

expedindo-se Guia de Execução Penal com observância da LEP e 

Resolução n° 113 do CNJ.53. INTIMEM-SE o condenado, a defesa técnica e 

o MPE para conhecimento deste “decisum” (art. 392 do CPP).54. 

COMUNIQUEM-SE a condenação à Justiça Eleitoral e ao Instituto Nacional 

de Identificação para os efeitos do art. 15, III, da Constituição Federal.55. 

OFICIEM-SE aos órgãos de política criminal, conforme CNGC/MT.56. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Taquari/MT, 17 de novembro 2017.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 04 de setembro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19243 Nr: 1057-76.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Assis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Marcolino Claro - 

OAB:OAB/MT 5.236

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLINGTON ASSIS DA SILVA, Cpf: 

95099298168, Rg: 4.140.663, Filiação: Francisco Candido de Assis e Maria 

Auxiliadora da Silva Assis, data de nascimento: 22/11/1983, brasileiro(a), 

natural de Piranhas-GO, solteiro(a), motorista, Telefone (64) 9949-8637. 

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: SENTENÇA: I – Homologo a desistência da oitiva das 

testemunhas Ronilson Nogueira Furtado e Luizimar Cardoso da Silva. II – 

Solicite-se a devolução da precatória expedida para oitiva das 

testemunhas Valdeci e Luzimar (fls. 191-192), independentemente de 

cumprimento. III – O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em face de Wellington Assis da Silva pela prática do crime 

previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, porque durante o mês de 

maio de 2009, em horários não precisados, no estabelecimento comercial 

conhecido como “Grupo Taquari”, localizado na Rua Orozino Carrijo dos 

Santos, 93, Centro, neste município, por diversas vezes, teria subtraído, 

para si, com abuso de confiança, 20 metros cúbicos de pedra brita, 8 

baterias de caminhão, 1 carregador de bateria, 1 bico de calibragem de 

pneus e 200 litros de óleo diesel, avaliados em R$ 7.890,00, pertencentes 

aos proprietários do grupo Taquari. A denúncia foi recebida, o réu foi 

citado (fl. 64) e apresentou defesa prévia por meio da Defensoria Pública 

(fl. 66). Posteriormente, constitui advogado particular e apresentou nova 

defesa prévia (fl. 70). A suspensão condicional do processo foi oferecida 

e aceita pelo réu, todavia, em razão do descumprimento, o processo teve 

seu prosseguimento. Nesta audiência foi ouvida a vítima e a testemunha 

Valdecir Aparecido Bissoli Triano. O Ministério Público apresentou suas 

alegações finais, pugnando pela procedência da denúncia e condenação 

do réu na reparação dos danos. A Defesa, por sua vez, pediu a 

absolvição. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, ressalto que de acordo 

com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção 

pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não 

podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 

informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, 

não repetíveis e antecipadas. Pois bem, a materialidade do crime 

encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de 

Apreensão, de Entrega e de Avaliação. Igualmente, a autoria restou 

demonstrada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das 

testemunhas na fase inquisitorial e em juízo. Quando interrogado na fase 

policial, o réu confessou a prática do delito. Em relação à qualificadora de 

abuso de confiança para prática do furto, verifico que tanto a vítima 

quanto a testemunha ouvida nesta audiência afirmaram que o réu 

trabalhava na empresa e tinha autonomia para abastecer os caminhões, 

além de ficar com a chave do depósito, o que caracteriza claramente o 

abuso de confiança. Destarte, impõe-se a condenação do réu pela prática 

do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CP. ANTE O EXPOSTO, julgo 

procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu 

Wellington Assis da Silva pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, 

II, do Código Penal. Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código 

Penal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade normal à espécie. O réu 

é tecnicamente primário. Não há elementos nos autos para verificar a sua 

personalidade e conduta social. As circunstâncias e os motivos não são 

desfavoráveis, pois são comuns a este tipo de delito. As consequências 

foram de pequena monta, pois a vítima recuperou parte da res furtiva. No 

que se refere ao comportamento da vítima, não há elementos de que tenha 

contribuído para a prática da infração. Diante disso, fixo a pena-base em 2 

(dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Considerando a ausência 

de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou 

aumento de pena, fica a pena DEFINITIVAMENTE fixada em 2 (dois) anos 

de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, 

haja vista a situação econômica do réu. Fixo o REGIME INICIAL ABERTO 

para o cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do 

Código Penal. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de 

liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (Art. 44, § 2º, do CP), a serem 

estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal. Diante do pedido do 

Ministério Público em alegações finais, e do contido no art. 387, IV, do CPP, 

fixo o valor mínimo de R$ 1.690 (mil seiscentos e noventa reais), para 

reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos 

sofridos pela vítima. Esclareço que o valor tem como base o Auto de 

Avaliação de fls. 25, excluindo-se o valor referente às 8 baterias de 

caminhão e ao carregador de bateria, que de acordo com a vítima foram 

restituídos. Certificado o trânsito em julgado, cumpre ao Sr. Gestor: I – 

Expedir a guia de execução definitiva; II – Proceder às comunicações 
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devidas ao Instituto Nacional de Identificação - INI, ao Tribunal Regional 

Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório Distribuidor acerca da 

condenação e verificar a existência de armas, objetos e veículos 

apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os 

autos conclusos para a devida destinação. Após, cumpridas as 

formalidades, remeterá os autos ao “16 - Arquivo Definitivo”. Condeno o 

réu no pagamento das custas processuais. Publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados. Intime-se o réu por edital. Saem os 

presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.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, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 05 de abril de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 46269 Nr: 289-38.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Júnior Turchetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enzo Automóveis Concessionária LTDA, 

CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à redesignação da audiência de 

ref. 33, serve a presente para fins de intimação dos advogados da parte 

autora, para comparecimento na audiência de conciliação designada para 

o dia 29 de outubro de 2018, às 12h30min (horário MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 17835 Nr: 999-10.2008.811.0092

 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: Dirceu Luiz Flumian, Jane Margaret Droppa Flumian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Vara Única de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16579/GO, Viviane Santana de Paiva Parralego - OAB:20051-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o 

pedido inicial, em consonância com a liminar anteriormente deferida aos 

autos.Expeça-se o necessário com o fim de proceder à averbação da 

certificação de georreferenciamento outorgado pelo INCRA sobre terras 

ou matrículas de propriedade dos autores originadas das matrículas de nº 

7222 e 7226 de Alto Araguaia/MT.Oficie-se o Cartório de Registro de 

Imóveis desta urbe para cumprimento da decisão. Custas pelos 

requerentes. Sem honorários advocatícios.Publique-se. Intime-se e 

Cumpra-se.Alto Taquari/MT, 30 de setembro de 2016.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49212 Nr: 242-59.2016.811.0084

 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: JAILTON DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16780/BA

 Por todo o exposto, nos termos do artigo 490, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, razão por 

que:DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos autos, determinando a 

exclusão do nome do requerente do cadastro de inadimplentes.CONDENO 

a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora em 1% (um por cento), nos termos da súmula 54 do STJ, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso e correção monetária 

pelo índice INPC a partir do seu arbitramento (presente data).CONDENO, 

por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito proposto por Jailton dos Santos Costa em 

desfavor de TIM Celular S/A, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do inciso I do art. 487, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Apiacás-MT, 10 de setembro de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51967 Nr: 609-49.2017.811.0084

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Parentins Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Vistos.

Conforme manifestação do órgão do Ministério Público, defiro o pedido à 

ref. 44 dos autos, assim, autorizo a viagem do reeducando à trabalho no 

período de 30/08/2018 até o dia 15/12/2018.

 Para tanto, determino, outrossim, que o reeducando deverá ser 

cientificado acerca do dever de cumprir todas as demais determinações 

constantes na sentença condenatória e, findo o trabalho ou a data final 

referida nesta decisão, deverá o reeducando comunicar seu retorno 

nestes autos.

 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56543 Nr: 1336-71.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IdS, LDdS, PHVDS, MVVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDS, CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1- Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

2- Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 

3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso 

do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

3- Nos termos do artigo 344 do NCPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 02/10/2018, às 13:00 horas.

4- INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado constituído (art. 

334, § 3º, NCPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do 

NCPC.

5- CITE-SE e INTIME-SE a parte ré Jaine Veramonte da Silva para 

comparecimento à audiência designada por edital, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do NCPC.

 6- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

7- 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.

8-SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMA APOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 
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13.

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 32/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor João Henrique, Matrícula 5364, designado 

Gestor Judiciário Substituto, da Secretaria da Vara/Juizado, estará 

afastado de suas funções por motivo de "CAPACITAÇÃO SIPIA SINASE, 

no período de 17/09/2018 a 21/09/2018.

 RESOLVE:

 Designar Mario Henrique de Almeida, matrícula 32589, Técnico Judiciário 

PTJ, para exercer, a função de Gestor Judiciário Substituto, da Secretaria 

da Vara/Juizado, no período de 17/09/2018 a 21/09/2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 Araputanga-MT, 11 de setembro de 2018.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51932 Nr: 1829-02.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elpidio Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Ivanilda Maria de Jesus Rios - OAB:MT/ 15.176, 

Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada de 

AUXÍLIO-DOENÇA em favor de ELPÍDIO DOMINGUES; DEFERIR a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/ CONCEDER a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA na sentença e DETERMINAR que o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias da intimação da sentença e pague o correspondente ao 

previsto em lei, ou seja, “(…) O auxílio-doença, inclusive o decorrente de 

acidente de trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 

91% (noventa e um por cento) do salário de benefício (...)” - Lei n. 

8.213/91, art.61 -, sob pena da fixação de multa cominatória 

diária/astreinte e a adoção de providências no sentido de futura aplicação 

das medidas penais cabíveis, já que o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento firmado no sentido da possibilidade de funcionário público 

ser sujeito ativo do crime de desobediência, quando destinatário de ordem 

judicial - REsp 1173226/RO – Relator(a) Ministro GILSON DIPP - Órgão 

Julgador QUINTA TURMA - Data do Julgamento 17/03/2011 - Data da 

Publicação/Fonte DJe 04/04/2011 -, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 60, § 1º –, bem como os honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos 

termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As condenações impostas 

à Fazenda Pública de NATUREZA PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à 

incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE(...) .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60774 Nr: 688-40.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivaldo dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Paula Ferreira - 

OAB:13776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA – CPC, art. 1.102-a e ss./NCPC, art. 700 e ss. -, em que foi 

designado audiência de conciliação para o dia 25/9/2018, às 13h, contudo 

a advogada do requerente manifestou pela redesignação da audiência, 

uma vez que passou por trabalho de parto no dia 19/8/2018.

Isso posto e com base no NCPC, art. 313, IX, alterado pela Lei n. 

13.363/2016, DEFIRO o pedido de redesignação da audiência de 

conciliação, a qual deve ser reagendada/readequada conforme 

disponibilidade de pauta da Conciliadora da Comarca de Araputanga-MT, 

quem presidirá a audiência.

Ademais, esclareço que a intimação das partes em relação a nova data se 

dará através de seus patronos/advogados, uma vez que ambas possuem 

profissional constituído.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100665 Nr: 1742-36.2018.811.0038

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdS, AJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva Matos - 

OAB:42089/OAB/PR, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Concordam que o pai genitor pagará, a título de pensão alimentícia, o 

valor de R$. 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, além de 

50% (cinquenta por cento) das despesas com remédios e tratamentos de 

saúde, mediante apresentação de documento fiscal, sendo que as demais 

despesas extraordinárias também serão dividias na proporção de 50%, a 

ser depositado em conta poupança em nome de Franciele Paula de 

Oliveira, agência 0805, Conta 40932-4, Banco Sicredi. Havendo pedido de 

desconto em folha de pagamento/averbação em folha de pagamento da 

impor tânc ia  de prestação a l iment íc ia  e  for (em) o (s ) 

devedor(es)/executado(s) funcionário público, militar, diretor ou gerente 

de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, DETERMINO 

que oficie, com o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada 

mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o 

depósito, e o enviando diretamente à autoridade, à empresa ou ao 

empregador, para que esse faça, sob pena de crime de desobediência – 

CP, art. 330 -, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do(s) 

devedor(es)/executado(s), a contar do protocolo do ofício – NCPC, art. 

529, caput e §§ 1º e 2º.Sendo assim, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado por ANILTON 

JOSÉ GONÇALVES e ADRIANA GOMES DA SILVA, e referendado pelo 

Núcleo de Prática Jurídica- FCARP.Em consequência, tendo a 

homologação efeito de sentença entre as partes, DECIDO o processo, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 269, inciso III do Código 

de Processo Civil/artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66789 Nr: 401-43.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanir Aparecida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e 

JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO para o fim de 

decotar/excluir do cálculo o valor referente à multa prevista no art. 475-J 

do CPC/ NCPC, art. 523, § 1º, bem como os valores recebidos pelo credor 

a título de auxílio-doença no período de novembro/2013 a fevereiro de 

2014, e homologar o débito total de R$ 28.692,86 (vinte e oito mil, 

seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), sendo R$ 

27.983,31 (vinte e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e um 

centavos) para a parte autora e R$ 709,55 (setecentos e nove reais e 

cinquenta e cinco centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, 

com data base 01/2016.Condeno a parte embargada – NCPC, art. 90, 

caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do 

processo existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência 

fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença 

cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de 

zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, 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, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau 

obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96849 Nr: 3987-54.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) , nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958(...) , quem, para o desempenho de sua função, poderá 

valer 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. – CPC, art. 429/NCPC, 

art. 473, § 3º.Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 

465 - o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 -, (...) , DETERMINO que:a) intime o perito, com 

as advertências legais – (...), para que tenha ciência do encargo que lhe 

fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (...) ;b) 

intime as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, 

para que, caso não tenham feito, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguirem o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos – (...) -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61852 Nr: 1120-59.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdCS, Valdinéia Cirilo da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) , nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958(...) , quem, para o desempenho de sua função, poderá 

valer 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. – CPC, art. 429/NCPC, 

art. 473, § 3º.Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 

465 - o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 -, (...) , DETERMINO que:a) intime o perito, com 

as advertências legais – (...), para que tenha ciência do encargo que lhe 

fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (...) ;b) 

intime as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, 

para que, caso não tenham feito, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguirem o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos – (...) -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70311 Nr: 2152-65.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercino Bento Izidório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT - 

15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) , nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958(...) , quem, para o desempenho de sua função, poderá 

valer 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. – CPC, art. 429/NCPC, 

art. 473, § 3º.Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 

465 - o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 -, (...) , DETERMINO que:a) intime o perito, com 

as advertências legais – (...), para que tenha ciência do encargo que lhe 

fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 
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assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (...) ;b) 

intime as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, 

para que, caso não tenham feito, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguirem o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos – (...) -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento(...) .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76298 Nr: 2106-42.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Aparecida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT - 

15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) , nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958(...) , quem, para o desempenho de sua função, poderá 

valer 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. – CPC, art. 429/NCPC, 

art. 473, § 3º.Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 

465 - o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 -, (...) , DETERMINO que:a) intime o perito, com 

as advertências legais – (...), para que tenha ciência do encargo que lhe 

fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (...) ;b) 

intime as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, 

para que, caso não tenham feito, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguirem o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos – (...) -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento(...) .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101806 Nr: 2204-90.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Josefa de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo no prazo legal, apresentar 

impugnação a Contestação apresentada tempestivamente juntada na ref. 

11 do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101441 Nr: 2038-58.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Job Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT-8.311, Gracieli Borges Maria - OAB:21832, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130, Mayara Serafim dos Reis Oliveira 

- OAB:21.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo no prazo legal, apresentar 

impugnação a Contestação apresentada tempestivamente juntada na ref. 

11 do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101428 Nr: 2028-14.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Maconho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo no prazo legal, apresentar 

impugnação a Contestação apresentada tempestivamente juntada na ref. 

11 do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100793 Nr: 1801-24.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo no prazo legal, apresentar 

impugnação a Contestação apresentada tempestivamente juntada na ref. 

11 do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100671 Nr: 1743-21.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudison Ferreira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20135/O, Jair Roberto Marques - OAB:MT - 8969 B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo no prazo legal, apresentar 

impugnação a Contestação apresentada tempestivamente juntada na ref. 

11 do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100350 Nr: 1578-71.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni das Graças Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo no prazo legal, apresentar 

impugnação a Contestação apresentada tempestivamente juntada na ref. 

11 do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 99998 Nr: 1431-45.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Lopes de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo no prazo legal, apresentar 

impugnação a Contestação apresentada tempestivamente juntada na ref. 

11 do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99921 Nr: 1393-33.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar de Carvalho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo no prazo legal, apresentar 

impugnação a Contestação apresentada tempestivamente juntada na ref. 

13 do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99685 Nr: 1287-71.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penha Maria Campos dos Santoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo no prazo legal, apresentar 

impugnação a Contestação apresentada tempestivamente juntada na ref. 

11 do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99684 Nr: 1286-86.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo no prazo legal, apresentar 

impugnação a Contestação apresentada tempestivamente juntada na ref. 

11 do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101520 Nr: 2075-85.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Aquino Calácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentar impugnação no prazo legal 

acerca da contestação apresentada tempestiva, ref. 11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100344 Nr: 1573-49.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo no prazo legal, apresentar 

impugnação a Contestação apresentada tempestivamente juntada na ref. 

11 do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99661 Nr: 1283-34.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo no prazo legal, apresentar 

impugnação a Contestação apresentada tempestivamente juntada na ref. 

12 do presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77258 Nr: 2622-62.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Jose Vicente, Geusa Gomes Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesmar Silva da Cunha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Intimação das partes para comparecerem a audiência de conciliação 

redesignada para o dia 25/9/2018, às 17h30min., nesta Comarca de 

Araputanga/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16505 Nr: 2226-71.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Cardoso Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Aparecido Rezende - 

OAB:MT/ 19.995-A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:12183, Mirian Carvalho de Souza Pereira - OAB:MT/ 20.004-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e porque os pedidos anteriores foram realizados por 

advogado/mandatário que não mais tinha poderes para pleitear em favor 

da parte requerente, que também não os ratificou, DECLARO/TORNO 

NULOS todos os atos praticados desde a petição com pedido de 

cumprimento de sentença dos advogados constituídos por último e não 

renunciaram ao crédito excedente aos 60 (sessenta) salários mínimo, 

datada de 2/7/2015, bem como DETERMINO que cite/intime o Instituto 

executado 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 - CPC, art. 535 – e, igualmente, 

manifestar-se sobre débitos que preencham as condições estabelecidas 

no § 9º do art. 100 da CRFB/88, para os fins nele previstos, sob pena de 

perda do direito de abatimento no processo - art. 100, §§ 9º e 10, da 

CRFB/88.A multa/sanção prevista no NCPC, § 1º do art. 523 para o caso 

de falta de pagamento voluntário não se aplica à Fazenda Pública – NCPC, 

art. 534, § 2º (...)Igualmente, não serão devidos honorários advocatícios 

no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja 

expedição de precatório e não tenha sido impugnada – NCPC, art. 85, § 7º 

-, o que somente é possível saber após o regular processamento, razão 
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pela qual, havendo-a são devidos honorários advocatícios no cumprimento 

de sentença/execução – NCPC, art. 85, §§ 1º e 7º –, que fixo em 10 (dez 

por cento), nos termos do § 3º do art. 85 do NCPC e observados os 

critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º -, especificamente o grau 

de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68488 Nr: 1169-66.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) , nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958(...) , quem, para o desempenho de sua função, poderá 

valer 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. – CPC, art. 429/NCPC, 

art. 473, § 3º.Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 

465 - o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 -, (...) , DETERMINO que:a) intime o perito, com 

as advertências legais – (...), para que tenha ciência do encargo que lhe 

fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (...) ;b) 

intime as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, 

para que, caso não tenham feito, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguirem o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos – (...) -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64892 Nr: 2186-74.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dijalma Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) , nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958(...) , quem, para o desempenho de sua função, poderá 

valer 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. – CPC, art. 429/NCPC, 

art. 473, § 3º.Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 

465 - o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 -, (...) , DETERMINO que:a) intime o perito, com 

as advertências legais – (...), para que tenha ciência do encargo que lhe 

fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (...) ;b) 

intime as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, 

para que, caso não tenham feito, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguirem o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos – (...) -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54922 Nr: 2312-95.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devani de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) , nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958(...) , quem, para o desempenho de sua função, poderá 

valer 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. – CPC, art. 429/NCPC, 

art. 473, § 3º.Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 

465 - o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 -, (...) , DETERMINO que:a) intime o perito, com 

as advertências legais – (...), para que tenha ciência do encargo que lhe 

fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (...) ;b) 

intime as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, 

para que, caso não tenham feito, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguirem o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos – (...) -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76765 Nr: 2356-75.2017.811.0038

 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: Mauro Luiz Hanzen, Edson Aparecido Gagliano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rondeli, Mario Lucio Rossi, Pedro Elpidio 

Seron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elissandra Mariama de 

Almeida - OAB:MT 13.769, Leandro Facchin Rocha - OAB:MT 22.166, 

Priscila Gonçalves de Arruda - OAB:MT - 20310/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.
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Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL – DAS AÇÕES 

POSSESSÓRIAS – CPC, art. 920 e ss./NCPC, art. 554 e ss. - em que a 

parte autora/requerente pugna, entre pedidos outros, pela concessão de 

liminar de manutenção de posse de imóvel, a citação dos requeridos para, 

querendo, contestarem e a procedência final dos pedidos.

Contudo, verifico que a parte autora aparentemente não recolheu/comprou 

o pagamento das custas, taxas e despesas processuais decorrentes da 

distribuição/ingresso ou ainda que faz jus ao benefício da assistência 

judiciária gratuita, razão pela qual DETERMINO que a intime, através do(a) 

advogado(a) e por DJE, para que regularize a situação processual no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição - NCPC, art. 290.

Transcorrido o prazo in albis ou não, certifique e me volte concluso.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98289 Nr: 694-42.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Moreira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:MT/ 16655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) , nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958(...) , quem, para o desempenho de sua função, poderá 

valer 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. – CPC, art. 429/NCPC, 

art. 473, § 3º.Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 

465 - o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 -, (...) , DETERMINO que:a) intime o perito, com 

as advertências legais – (...), para que tenha ciência do encargo que lhe 

fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (...) ;b) 

intime as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, 

para que, caso não tenham feito, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguirem o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos – (...) -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97558 Nr: 313-34.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Vilma do Carmo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) , nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958(...) , quem, para o desempenho de sua função, poderá 

valer 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. – CPC, art. 429/NCPC, 

art. 473, § 3º.Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 

465 - o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 -, (...) , DETERMINO que:a) intime o perito, com 

as advertências legais – (...), para que tenha ciência do encargo que lhe 

fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (...) ;b) 

intime as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, 

para que, caso não tenham feito, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguirem o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos – (...) -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77258 Nr: 2622-62.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Jose Vicente, Geusa Gomes Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesmar Silva da Cunha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM -, tendo como parte 

requerente DIVINO JOSÉ VICENTE e GEUSA GOMES VICENTE e requerida 

GENESMAR SILVA DA CUNHA, em que este foi intimado, pessoalmente e 

no dia 30/8/2018, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 11/9/2018, às 15h30min, contudo esclareceu que já estava com 

viagem marcada para a cidade de São José do Rio Preto-SP, com saída 

agendada para o dia 6/9/2018 e previsão de retorno no dia 12/9/2018, 

cujas passagens aéreas já tinham sido adquiridas/emitidas no dia 

10/8/2018, ou seja, antes de sua intimação.

Isso posto, porque demonstrou que estará ausente na data designada de 

forma justificada, pois os compromisso e aquisição das passagens aérea 

se deram em data anterior a sua intimação/cientificação para a audiência, 

DEFIRO o pedido de redesignação da audiência de conciliação, a qual 

deve ser reagendada/readequada conforme disponibilidade de pauta da 

Conciliadora da Comarca de Araputanga-MT, quem presidirá a audiência.

Ademais, esclareço que a intimação das partes se dará através de seus 

patronos/advogados, uma vez que ambas possuem profisional constituído, 

devendo a advogada que peticionou em favor do requerido fazer a juntada 

do instrumento de mandato no prazo máximo de 15 (quinze) dias de sua 

intimação.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69887 Nr: 1872-94.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bernardino Gonçalves, Celia Batista de Brito, BBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) , nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958(...) , quem, para o desempenho de sua função, poderá 

valer de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo 

informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de 
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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. – CPC, art. 429/NCPC, 

art. 473, § 3º.Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 

465 - o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 -, (...) , DETERMINO que:a) intime o perito, com 

as advertências legais – (...), para que tenha ciência do encargo que lhe 

fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (...) ;b) 

intime as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, 

para que, caso não tenham feito, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguirem o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos – (...) -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57823 Nr: 1915-02.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eber Alves Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:MT - 11.207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) , nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958(...) , quem, para o desempenho de sua função, poderá 

valer 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. – CPC, art. 429/NCPC, 

art. 473, § 3º.Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 

465 - o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 -, (...) , DETERMINO que:a) intime o perito, com 

as advertências legais – (...), para que tenha ciência do encargo que lhe 

fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (...) ;b) 

intime as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, 

para que, caso não tenham feito, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguirem o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos – (...) -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51788 Nr: 1677-51.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcelino Furtado

 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, CONHEÇO DOS EMBARGOS, todavia, por NÃO ter ficado 

demonstrada a omissão da decisão recorr ida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO, mantendo inalterada a sentença 

atacada, assim como, diante da sistemática atual da legislação processual 

civil, em que são devidos os honorários advocatícios nos recursos 

interpostos, cumulativamente, majoro os inicialmente fixados em 10% (dez 

por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a prolação da sentença de fls. 51/53v.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 PJE”.P. I. Cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000206-07.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO EVANGELISTA SOUZA (EXEQUENTE)

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (EXECUTADO)

 

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. 1000206-07.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: GILBERTO EVANGELISTA 

SOUZA EXECUTADO: PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. 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. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por não localizado/bloqueado valor algum a ser transferido, 

DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio 

lícito, a fim de que indique(m) bens passíveis de penhora, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos 

ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. 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. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 12 de 

setembro de 2018 - 11:54:30. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

ELIEL ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000007-82.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELIEL ALVES DE MOURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO EM FASE 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em que a 

p a r t e  d e v e d o r a / e x e c u t a d a  a p a r e n t e m e n t e  r e a l i z o u  a 

pagamento/adimplemento do valor objeto da lide, razão pela qual 

DETERMINO que intime a parte credora/exequente, através do(a) 

advogado(a), para que tenha ciência e esclareça se dá quitação, 

advertindo-a que o decurso do prazo de 15 (quinze) dias in albis será 

interpretado em sentido positivo e o processo extinto - NCPC, art. 924, II. 

Sem prejuízo disso, caso pendente o ato, deverá a parte 

credora/exequente apresentar os dados necessários à expedição do 

alvará judicial de levantamento. Intime. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de setembro de 2018 - 11:35:19. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-89.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (ADVOGADO(A))

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 12 de setembro de 2018. 

Senhor(a) Advogados do(a) REQUERENTE: MARIANA PASTURELLI 

CINTRA - MT20459/O, ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO - MT24178/O, 

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - MT20479/O O presente mandado, 

extraído dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/01/2019 Hora: 16h30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000304-89.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 3.027,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 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, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000; TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-66.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SANDER DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

DIDMO RANDERSON COSTA FERNANDES (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. 8010319-66.2015.8.11.0038 REQUERENTE: SANDER DA SILVA LEMES 

REQUERIDO: DIDMO RANDERSON COSTA FERNANDES 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 SANDER DA SILVA LEMES e DIDMO RANDERSON COSTA 

FERNANDES, 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 - 22:42:01. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-66.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SANDER DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

DIDMO RANDERSON COSTA FERNANDES (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. 8010319-66.2015.8.11.0038 REQUERENTE: SANDER DA SILVA LEMES 

REQUERIDO: DIDMO RANDERSON COSTA FERNANDES 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 SANDER DA SILVA LEMES e DIDMO RANDERSON COSTA 

FERNANDES, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 437 de 656



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 - 22:42:01. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-74.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

NATHACHA ALEXANDRA GASCH HARRIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (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. 8010172-74.2014.8.11.0038 REQUERENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS REQUERIDO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - com 

pedido de citação da parte devedora/executada para pagamento da 

dívida/quantia certa, em que apresentou o valor de R$ 8.175,36 (oito mil 

cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), e uma das partes 

executadas efetuou o pagamento referente ao importe equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do valor e requereu a extinção da ação pelo 

adimplemento/pagamento. Em que pese a parte CNOVA COMÉRCIO 

ELETRÔNICO S.A ter alegado o adimplemento do que julga ser sua parcela, 

as partes requeridas foram condenadas SOLIDARIAMENTE no decisum, 

ou seja, ambas são consideradas devedoras do todo e respondem pelo 

pagamento integral, independente de qual cota alega caber a si e, em caso 

de eventual prejuízo indevido por culpa de outra, as partes 

devedores/executadas poderão pleitear entre si o ressarcimento, não 

cabendo à parte credora/exequente participar desse litígio. Isso posto, 

DEFIRO o pedido de levantamento do valor incontroverso e parcialmente 

depositado pela parte devedora/executada e, consequentemente, EXPEÇO 

o alvará judicial de levantamento em nome de seu advogado, 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. Sem prejuízo disso, DETERMINO que intime a parte credora/exequente 

para que informe o valor em aberto/pendente de pagamento/adimplemento 

e, após, intime o(s) devedor(es)/executado(s), através do(a) 

advogado(a), para realize(m) o imediato adimplemento do valor/saldo 

remanescente, sob pena de constrição/penhora online através do 

sistemas disponíveis. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

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: 8010172-74.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

NATHACHA ALEXANDRA GASCH HARRIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (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. 8010172-74.2014.8.11.0038 REQUERENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS REQUERIDO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - com 

pedido de citação da parte devedora/executada para pagamento da 

dívida/quantia certa, em que apresentou o valor de R$ 8.175,36 (oito mil 

cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), e uma das partes 

executadas efetuou o pagamento referente ao importe equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do valor e requereu a extinção da ação pelo 

adimplemento/pagamento. Em que pese a parte CNOVA COMÉRCIO 

ELETRÔNICO S.A ter alegado o adimplemento do que julga ser sua parcela, 

as partes requeridas foram condenadas SOLIDARIAMENTE no decisum, 

ou seja, ambas são consideradas devedoras do todo e respondem pelo 

pagamento integral, independente de qual cota alega caber a si e, em caso 

de eventual prejuízo indevido por culpa de outra, as partes 

devedores/executadas poderão pleitear entre si o ressarcimento, não 

cabendo à parte credora/exequente participar desse litígio. Isso posto, 

DEFIRO o pedido de levantamento do valor incontroverso e parcialmente 

depositado pela parte devedora/executada e, consequentemente, EXPEÇO 

o alvará judicial de levantamento em nome de seu advogado, 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. Sem prejuízo disso, DETERMINO que intime a parte credora/exequente 

para que informe o valor em aberto/pendente de pagamento/adimplemento 

e, após, intime o(s) devedor(es)/executado(s), através do(a) 

advogado(a), para realize(m) o imediato adimplemento do valor/saldo 

remanescente, sob pena de constrição/penhora online através do 

sistemas disponíveis. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

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: 8010172-74.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

NATHACHA ALEXANDRA GASCH HARRIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (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. 8010172-74.2014.8.11.0038 REQUERENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS REQUERIDO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - com 

pedido de citação da parte devedora/executada para pagamento da 

dívida/quantia certa, em que apresentou o valor de R$ 8.175,36 (oito mil 

cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), e uma das partes 

executadas efetuou o pagamento referente ao importe equivalente a 50% 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 438 de 656



(cinquenta por cento) do valor e requereu a extinção da ação pelo 

adimplemento/pagamento. Em que pese a parte CNOVA COMÉRCIO 

ELETRÔNICO S.A ter alegado o adimplemento do que julga ser sua parcela, 

as partes requeridas foram condenadas SOLIDARIAMENTE no decisum, 

ou seja, ambas são consideradas devedoras do todo e respondem pelo 

pagamento integral, independente de qual cota alega caber a si e, em caso 

de eventual prejuízo indevido por culpa de outra, as partes 

devedores/executadas poderão pleitear entre si o ressarcimento, não 

cabendo à parte credora/exequente participar desse litígio. Isso posto, 

DEFIRO o pedido de levantamento do valor incontroverso e parcialmente 

depositado pela parte devedora/executada e, consequentemente, EXPEÇO 

o alvará judicial de levantamento em nome de seu advogado, 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. Sem prejuízo disso, DETERMINO que intime a parte credora/exequente 

para que informe o valor em aberto/pendente de pagamento/adimplemento 

e, após, intime o(s) devedor(es)/executado(s), através do(a) 

advogado(a), para realize(m) o imediato adimplemento do valor/saldo 

remanescente, sob pena de constrição/penhora online através do 

sistemas disponíveis. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

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: 1000089-16.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

 

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. 1000089-16.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ROBSON DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA 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 AVON 

COSMÉTICOS LTDA e ROBSON DE SOUZA SILVA, 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. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário. 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 - R$ 13.585,98 (treze 

mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) -, quem 

deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da 

decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. 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 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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 - 13:25:17. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-16.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

 

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. 1000089-16.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ROBSON DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA 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 AVON 

COSMÉTICOS LTDA e ROBSON DE SOUZA SILVA, 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. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário. 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 - R$ 13.585,98 (treze 

mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) -, quem 

deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da 

decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. 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 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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, 
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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 - 13:25:17. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-75.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

do REQUERENTE para ciência e manifestação do que entender de direito 

acerca do Mandado de Intimação devolvido pelo Oficial de Justiça 

devidamente cumprido. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-81.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUSSIO SILVEIRA ALVES (REQUERENTE)

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

do REQUERENTE para manifestar interesse no prosseguimento do feito e, 

em caso positivo, se deseja designação de audiência conciliatória. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41915 Nr: 2165-42.2012.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimari Aparecida Capeleto Rodrigues, Roger Augusto 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - 

OAB:7288-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laercio Faeda - OAB:3589 b, 

Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 VISTOS.

1. Considerando que estes autos foram suspensos até o julgamento da 

Ação Revisional de código 18012, bem como que fora proferida sentença 

naqueles autos e interposto recurso de apelação, DETERMINO que 

aguarde em cartório o deslinde dos autos em apenso – código 18012.

2. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16489 Nr: 111-45.2008.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Gomes de Paula, José Maria dos 

Santos, vulgo "Duda"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:, 

José Carlos de Almeida Benevides - OAB:8159-A/MT

 Certifico para os devidos fins, que em consulta ao Site do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, constatei que na Carta Precatória encaminhada 

para a Comarca de Juína/MT, foi designada audiência com o objetivo de 

interrogar o acusado José Maria dos Santos, vulgo "Duda", para o dia 

21/09/2018, às 13h30min, conforme extrato adiante juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44451 Nr: 428-33.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanet Neves de Souza Di Domênico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco leasing. S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Cintra Rascheja - 

OAB:MT/15.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pelo Demandado, ora 

Apelante, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o Demandante/Apelado, a 

fim de, caso queira, oponha CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELÇÃO aviado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64972 Nr: 68-59.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 

MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Jorge Galvão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066

 Vistos.

Havendo necessidade na inquirição das testemunhas arroladas e 

interrogatório do denunciado, REDESIGNO a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 23 de outubro de 2018 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas e o réu.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70312 Nr: 2678-97.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMART HEAT DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL VIEIRA DE PINHO - 

OAB:328810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Cuida-se de Ação Monitória tendo como partes as em epígrafe, 

em que a parte autora alega, primeiramente, que por desconhecer o 

Sistema do Apolo Virtual deste Tribunal de Justiça, distribuiu a presente 

ação monitória pelo Sistema do PJ-e, efetuando o devido recolhimento das 

custas e despesas processuais, todavia, por esta demanda não ser de 

competência do JEC, requereu a desistência daquele processo, 

protocolando nova distribuição pelo Sistema da Vara Única. 2. Com tais 

argumentos, requer o autor a juntada das custas processuais nestes 

autos, tendo em vista que não houve tramitação do processo pelo Sistema 

PJ-e.3. Como é de trivial sabença, o recolhimento das custas e despesas 

é vinculado ao processo, não sendo permitido seu reaproveitamento em 
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outra demanda. Todavia, a Instrução Normativa SCA n. 02/2011 do 

Tribunal de Justiça deste Estado, permite a restituição de valores de 

Custas Judiciais, Taxas Judiciárias e Diligência de Oficial de Justiça, 

recolhida indevidamente, para tanto, tal pedido deve ser direcionado ao 

Juiz Diretor do Foro, até o arquivamento dos autos.4. Isso posto, INDEFIRO 

o pedido de juntada/reaproveitamento das custas e despesas processuais 

referente ao processo de n. 1000388-92.2018.8.11.0026, em tramite no 

Juizado Especial Cível. Caso o autor pretenda reaver o valor, deverá 

observar o procedimento disposto na Instrução Normativa SCA n. 

02/2011.5. Proceda a Serventia com o desentranhamento dos documentos 

anexados as pág. 12/14.6. INTIME-SE a parte autora através de seu 

Causídico para que recolha as custas e despesas processuais no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito.7. Transcorrido o prazo in albis, desde já DETERMINO o cancelamento 

da distribuição do processo, nos termos do art. 290 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61850 Nr: 3439-65.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina de Lima Selim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente 

constituído, da audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 

02/10/2018, às 15h, a ser realizada no CEJUSC da comarca de 

Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71016 Nr: 3095-50.2018.811.0026

 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: FFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, não havendo indícios suficientes de alteração do binômio de 

necessidade e possibilidade, estando ausentes os requisitos necessários 

para concessão da ordem pretendida, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA.6. 

A demanda tramitará pelo RITO ESPECIAL da Lei n. 5.478/1968, 

aplicando-se, no que couber, o disposto nos artigos 693 a 699 do CPC. 7. 

Em consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca para designar e realizar 

audiência de conciliação/mediação, nos moldes do regramento expresso 

da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO 

do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser citado com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos.8. Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do 

art. 334 do CPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a data 

do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade.09. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC.10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71054 Nr: 3100-72.2018.811.0026

 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: NMdC, MCMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Entendo por plenamente possível o pedido de fixação de alimentos 

provisórios dentro da ação de revisional de alimentos notadamente quando 

o art. 13 da Lei n. 5.478/68 (Lei da Ação de Alimentos) dispõe que o as 

normas da referida lei, no que couber, serão aplicadas as ações com 

finalidade de revisão de sentença proferidas em pedidos de 

alimentos.Conforme bem fundamentou a parte autora, ora alimentanda, 

verifico que houve aumento significativo na capacidade financeira do 

requerido/alimentante.Havendo indícios suficientes de alteração fática no 

binômio de necessidade e possibilidade, em juízo de cognição sumária, 

entendo que os alimentos provisórios devem ser fixados em valor superior 

à aqueles anteriormente acordados, notadamente quando, conforme acima 

explicitado, houve mudança significativa na situação fática.Neste sentido, 

eis a jurisprudência:TJMT – PJE. 1013126-30.2017.8.11.0000 AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE FIXAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS - PEDIDO 

DE MAJORAÇÃO DESSA VERBA PROVISÓRIA - CABIMENTO - 

INCREMENTO DAS NECESSIDADES DA CRIANÇA DEMONSTRADO - 

INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - 

RECURSO PROVIDO. Demonstrado o aumento das necessidades do menor 

e havendo elementos probatórios indicativos da capacidade financeira do 

alimentante, os alimentos provisórios comportam alteração equivalente, 

sobretudo quando não há prova da impossibilidade de pagamento no valor 

pleiteado. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) 

(grifo nosso)Portanto, considerando fundamentos e documentos 

elencados na exordial, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do autor, fixando 

alimentos provisórios no correspondente a 01 (um) salário mínimo, devidos 

a partir da DECISÃO/FIXAÇÃO, os quais deverão ser depositados na 

conta indicada pela requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71200 Nr: 3154-38.2018.811.0026

 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: ILSA FERREIRA DA CRUZ MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 05 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13H50MIN apresentando o rol de testemunhas 

ressalvados nos termos do art. 450 do NCPC.Com efeito, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe o 

extrato do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união estável, 

do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de 

Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70434 Nr: 2759-46.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: J-R-VEVDeFCaM, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara de Oliveira Paiva - 

OAB:15991 MT

 Vistos.

Diante do teor da certidão do senhor Oficial de Justiça, CANCELO a 

audiência designada nos autos.

DEVOLVA-SE a presente missiva à Comarca de origem, com nossas 

homenagens e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2647 Nr: 107-23.1999.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra, Lucia Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por NILO 

ALVES BEZERRA e LÚCIA BEZERRA, ambos advogados, em desfavor do 

BANCO DO BRASIL em virtude de sucumbência em fase de conhecimento.

 Após o recebimento da inicial (fl. 406), foram realizados 02 (duas) 

penhoras nas contas da executada. A primeira logrou êxito em constringir 

a quantia de R$ 1.443,33 (mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta 

e três centavos) – fls. 407/410, enquanto que a segunda bloqueou a 

quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – fls. 418/420.

Às fls. 425/449, informou o banco executado a constituição de novos 

advogados requerendo, portanto, as devidas alterações em seu cadastro.

Determinada a retificação do feito e nova intimação das partes (fl. 452).

Às fls. 453/454 manifestou o executado a concordância com os valores 

cobrados requerendo dilação do prazo para pagamento.

2. Considerando que a última atualização do débito fora realizada em 

25/02/2014 (fl. 453), INTIME-SE a parte autora para que apresente planilha 

de cálculo atualizada no prazo de 10 (dez) dias.

3. Com o aporte da atualização, MANIFESTE-SE o executado no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de concordância com os valores informados.

4. Cumpridas estas determinações, TORNEM os autos conclusos para 

deliberações.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41821 Nr: 2046-81.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Farias Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO consulta na Receita Federal, a fim de se buscar cópia das 

últimas três declarações de imposto de renda do executado, com a 

resposta, deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre 

os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, passando o feito a correr em segredo de justiça (art. 477 

da CNGC).4.1. Face ao caráter sigiloso da informação, as declarações 

deverão ser arquivadas em pasta própria na Secretaria do Juízo, 

facultado o acesso tão-somente ao advogado das partes.5. Frustradas 

todas as diligências anteriores, DETERMINO a intimação da parte 

exequente, para indiciar bens em nome da parte executada, no prazo de 

05 (cinco) dias; não indicando, ARQUIVE-SE provisoriamente o feito, por 

01 (um) ano, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o 

qual deve retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a demandar 

providência judicial imediata, conforme art. 1º do Provimento 84/2014 da 

CGJ. 6. Findo o prazo supramencionado, deverá a parte exequente se 

manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. A intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do 

Provimento 84/2014 da CGJ. 7. Decorrido o prazo do item 6 com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos conclusos para as 

devidas deliberações. 8. Desde logo, DETERMINO que os protocolos 

referentes aos procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por 

mim, sejam anexados a presente decisão, REMETENDO-SE os autos na 

sequência à Secretaria, para observância das determinações acima, 

procedendo na forma do art. 477 da CNGC/MT.9. Sem prejuízo ao 

cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO 

que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado 

no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes 

disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, 

acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2726 Nr: 183-47.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nunes Pereira Filho - ME, Joaquina 

Durães Pereira, Dorvalino Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 VISTOS.

1. In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do exequente (fls. 171/172), para fins de escorreita 

intimação, no sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência 

ser certificada.

2. Analisando os autos, nota-se que um dos executados faleceu (fls. 

170), logo, deve-se aplicar ao caso a hipótese do disposto no art. 313, 

inciso I, do Código de Processo Civil, de forma a assegurar que o 

falecimento de qualquer das partes acarreta, em tese, a SUSPENSÃO do 

processo até habilitação de herdeiros ou espolio do falecido.

3. Sendo assim, DETERMINO a intimação do exequente para, no prazo de 

30 (trinta) dias, providenciar a regularização do polo passivo através do 

espólio/herdeiros, bem como juntar aos autos certidão de óbito do 

executado Dorvalino Nunes Pereira.

4. Anoto que, deverá a serventia providenciar e certificar o necessário a 

fim de dar cumprimento a presente decisão de forma mais célere possível, 

eis que o feito tramita desde o ano de 1999.

 5. Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21028 Nr: 1411-71.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - OAB:MAT. 1378646

 VISTOS.

I. Suspendo o presente feito em razão da interposição dos embargos de 

execução recebidos no seu efeito suspensivo, autos nº 

917-07.2013.811.0026, Cód. 42788, em trâmite na Vara Única deste Juízo, 

enquanto perdurar o processamento dos embargos.

II. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 52644 Nr: 924-91.2016.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Ulberg Dantas & Cia/Dantas & Ulbert Dantas 

Ltda ME, George Ulberg Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé haver cadastrado os autos no CEJUSC sob o numero 

183639, ficando a audiência de conciliação/mediação designada para o dia 

17/09/2018 às 16:00 horas, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53188 Nr: 1334-52.2016.811.0026

 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: Hélio Souza de Oliveira, MARINÊS FELIPPE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849/MT, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA HELENA CAMPOS DE 

CARVALHO - OAB:22397/A, Mariana Souza Baroni - OAB:351242

 Vistos.

1. Considerando falecimento do único procurador da parte autora, 

SUSPENDO o processo nos moldes do art. 313, inciso I do CPC.

 2. DEFIRO o pedido de fl. 388, devendo o peticionante ser intimado para a 

devida juntada de procuração.

Com a juntada do instrumento procuratório, RESTITUO o prazo em favor do 

advogado habilitado, devendo ser INTIMADO acerca da sentença à fl. 385.

 3. Por fim, não havendo requerimentos pendentes de análise e nem 

determinações aguardando cumprimento, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e cautela de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42007 Nr: 2265-94.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.1. De início, PROCEDA-SE as alterações necessárias na capa 

dos autos e Sistema Apolo, porque se trata doravante de “Cumprimento de 

Sentença”, figurando como Exequente MARIA HELENA SILVA DE SOUZA, 

e como Executado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. [...] 

4. Caso a parte devedora/executada não apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença ou concorde expressamente com os cálculos 

sem ressalvas, afasto os honorários advocatícios (art. 85, § 7º, CPC), 

DETERMINO que expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja igual ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de 

Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, 

após a expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que 

INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.5. Por fim, nada 

tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições de 

Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.6. Sem prejuízo ao 

cumprimento desta determinação e porque ainda físico o processo, 

DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento 

ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca.7. Em seguida, 

INTIMEM-SE as partes da digitalização/virtualização e para se 

manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse 

de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 

12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40382 Nr: 190-82.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Geralda Bonetti do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Cuida-se de ação de conhecimento condenatório ajuizada em desfavor 

do Instituto Nacional de Serviço Social – INSS, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual.

II. Pois bem. Não havendo questões prejudiciais a serem analisadas e 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição válida e de desenvolvimento regular do processo, dou o feito 

por saneado.

III. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, DESIGNO o dia 

05 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN, para a realização de audiência 

de instrução e julgamento.

IV. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).

V. Sem prejuízo, OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 

15 dias, encaminhe o EXTRATO do CNIS da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, CONTENDO TODOS 

OS VÍNCULOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos, sob pena 

de incorrer em crime de desobediência judicial.

VI. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22647 Nr: 1165-41.2011.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:10.604/MT, Mariane Cardoso Macarevich - OAB:30264/RS, 

Rosangela da Rosa Correa - OAB:RS/30820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Em suma, por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na decisão objurgada, hei por bem rejeitar os 

Embargos de Declaração opostos nos autos. É como decido! Ante o 

exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos. 

Sem prejuízo, CUMPRA-SE na íntegra a sentença de fls. 48/48v. 

Intimem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47444 Nr: 535-43.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Teixeira, Raquel Cristina da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gezuino Catarino da Cruz - 

OAB:10620-E, Rodrigo Batista da Silva - OAB:7697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 VISTOS...

I. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a impugnação 

apresentada.

II. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

III. Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

IV. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40002 Nr: 1181-92.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Orlanda da Costa, Aelixes 

Rodrigues da Silva, Rozinalva Dias da Rocha, Valtevalter Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do exequente (fl. 86), para fins de escorreita intimação, no 

sistema Apolo, devendo a providência ser certificada.

2. Previamente a análise do pedido retro, INTIME-SE a parte 

credora/exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos planilha de cálculo atualizada ou dar total 

quitação ao valor exequendo.

3. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

4. Após, tornem-me os autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

 As providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-36.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA MARTINS DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000437-36.2018.8.11.0026. REQUERENTE: MARIA LUCIA MARTINS DA 

SILVA RODRIGUES REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c pedido de tutela de urgência inaudita altera pars proposta por 

MARIA LÚCIA MARTINS DA SILVA RODRIGUES contra ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados. Narra a autora, em apertada síntese, que é 

acometida por doença renal e por esta razão precisa de cirurgia para 

retirada de cálculo renal, a qual deve ser suportada pelo SUS em razão do 

alto custo, já que não possui condições de suporta-los; prossegue 

narrando que procurou a Secretaria Municipal de Saúde mas que não 

recebeu atendimento adequado e que foi orientada pela Dr. Melissa a 

ingressar com ação para obter seu intento. Juntou aos autos, como 

documento comprovatório, relatório médico originário da Clinica 

UROCENTER, de lavra do Dr. LEONEL PEREZ CORRÊA (CRM/MT 0486), 

datado de 27 de junho de 2018. É o que cumpria relatar. Compulsando os 

autos percebe-se que a autora não instruiu o feito com atestado/relatório 

médico subscrito por médico do SUS, ou mesmo juntou comprovação de 

indeferimento do procedimento pretendido, ou ainda demostrou o que o 

mesmo está regulado. Conforme orientação o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Tribunal de Consta do Estado de 

Mato Grosso, externados pelo Ofício Circular nº 435-2018 e Ofício N° 

589/2018 de 04 de abril de 2018, documentos retro citados são 

imprescindíveis a apreciação do pedido. Vejamos: Recomenda-se à 

Defensoria Pública do Estado, ao Ministério Público do Estado e ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso que: a) Solicite do autor da ação a 

comprovação da negativa de atendimento na via administrativa (SUS), 

conforme recomendação do art. 1º, § 1º do ato de provimento 02/15 da 

Corregedoria Geral de Justiça. Desta forma, INTIME-SE a autora para 

emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, juntado aos autos 

atestado/relatório médico subscrito por médico do SUS, documento 

comprovação de indeferimento do procedimento pretendido, ou ainda a 

regulação do procedimento, sob pena de indeferimento da inicial. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação do autor, venham os 

autos conclusos para deliberações. INTIMEM-SE os autores para emendar 

a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, juntando aos autos três declarações 

de testemunhas com firma reconhecida em cartório, para a comprovação 

da existência da união estável, indicando a data provável de início e de 

fim, bem como o documento da Motocicleta Pop, ano 2013/2014 (fl. 05), 

sob pena de indeferimento. Fim do prazo, com ou sem cumprimento da 

DETERMINAÇÃO, certifique no autos, tornando-os conclusos para 

deliberações. ARENÁPOLIS, 12 de setembro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-16.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

HELTON GEORGE RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010025-16.2016.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 
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requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, no prazo de 48 

(horas), manifeste acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57052 Nr: 691-39.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LANDE BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE ARIPUANÃ/MT - SISPUMA, EVALDO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Vistos etc.

Ante o teor da petição de ref. 61, redesigno a presente solenidade para o 

dia 19 de março de 2019, às 13:30.

No mais, constato que assiste razão ao advogado peticionante, uma vez 

que as testemunhas arroladas na petição de ref.51 são servidores 

públicos. Assim, nos termos do art.455 §4º, inciso III, CPC deve ser 

requisitado ao chefe da partição a presença das pessoas lá enumeradas.

Por tais razões, determino que sejam oficiadas as repartições 

competentes, requisitando aos respectivos chefes as presenças das 

testemunhas arroladas na petição de ref.51, na audiência ora designada. 

Intime-se a parte requerente, por seu advogado. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56644 Nr: 442-88.2015.811.0088

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E 

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E 

PREFEITURAS MUNICIPAIS - CSPM, FEDERAÇÃO SINDICAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT, 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS 

PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS 

E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO 

DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO –, SINDICATO DOS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARIPUANÃ/MT - 

SISPUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Valéria Ferreiro - 

OAB:12074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9.271, BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA - OAB:9271/O, 

JONATHAS BORGES HOSAKA - OAB:15136, Osmir Bertazzoni - 

OAB:25.967/DF, Osmir Bertazzoni - OAB:262.067/SP, TOMÁS DE 

AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - OAB:3565-B

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerente para se manifestar acerca da 

devolução das correspondências de refs. 51, 52 e 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55149 Nr: 1686-86.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 10.833,46 (dez 

mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), 

correspondente às certidões de honorários por atuação como defensor 

da t ivo  nos  processos  números :  232-76 .2011.811.0088 , 

564-09.2012.811.0088, 106-26.2011.811.0088, 499-14.2012.811.0088 e 

258-06.2013.811.0088.Remetam-se as certidões originais que se 

encontram nos autos para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do 

Código de Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios 

(STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55286 Nr: 1795-03.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 21.700,00 (vinte 

um mil e setecentos reais), correspondente às certidões de honorários por 

atuação como defensor dativo nos processos números: 

2 2 6 8 - 3 8 . 2 0 0 4 . 8 1 1 . 0 0 8 8 ,  4 7 4 - 3 0 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 8 8  e 

1322-90.2009.811.0088.Remetam-se as certidões originais que se 

encontram nos autos para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do 

Código de Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios 

(STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55290 Nr: 1799-40.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 21.700,00 (vinte 

e um mil e setecentos reais), correspondente às certidões de honorários 

por atuação como defensor dativo nos processos números: 

1202-08.2013.811.0088, 1645-95.2009.811.0088, 1443-21.2009.811.0088, 

4 6 5 - 0 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 8 8 ,  4 6 4 - 2 0 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 8 8  e 

510-14.2010.811.0088.Remetam-se as certidões originais que se 

encontram nos autos para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do 

Código de Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios 

(STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55542 Nr: 2011-61.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 24.500,00 (vinte 

e quatro mil e quinhentos reais), correspondente às certidões de 

honorários por atuação como defensor dativo nos processos números: 

2359-31.2004.811.0088, 430-45.2013.811.0088, 1258-41.2013.811.0088, 

118-06.2012.811.0088 e 938-25.2012.811.0088.Remetam-se as certidões 

originais que se encontram nos autos para cancelamento.Com fulcro no 

artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de condenar em 

honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. 

Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 

6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório e, 

após, arquive-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73639 Nr: 608-18.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSR, SLSR, TDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - 

OAB:14764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no prazo de 10 (dez) dias, para cumprimento do mandado de 

citação, no site www.tjmt.jus.br .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62485 Nr: 2238-80.2016.811.0088

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA FAITTA SPILMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON LUIZ FAITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA NOVAES - OAB:68771, 

ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK - OAB:53400, WILSON 

ANDRÉ KOERICH - OAB:64600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Cite-se a 

parte requerida para que:a) Ofereça defesa, no prazo da lei, sob pena de 

revelia, consoante previsão do artigo 344 do CPC, ressalvadas as 

hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma;Apresentada contestação, 

intime-se a parte autora a impugná-la no prazo de quinze dias úteis 

(artigos 350 e 351 do CPC).Na sequência, intimem-se as partes a 

especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.Após, conclusos para 

saneamento.Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73639 Nr: 608-18.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSR, SLSR, TDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - 

OAB:14764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.No mais, 

considerando o pedido expresso do autor, nos termos do artigo 334 do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 06 de dezembro de 

2018, às 14h45min.Justifico a data em razão da lotada pauta de 

audiências deste juízo. As partes deverão ser alertadas de que:a) O não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, §8°, CPC);b) As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos;A parte requerida deverá ainda 

ser alertada, no mesmo mandado, de que eventual desinteresse na 

realização da audiência de conciliação deverá ser informado por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, §5º, do CPC).Intimem-se as partes, informando-as do 

seguinte:a) obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por 

sentença;b) caso contrário, ou se qualquer das partes não comparecer à 

audiência, terá a parte requerida, nos termos do artigo 335, I, do CPC, o 

prazo de 15 (quinze dias) para oferecer defesa, contado da data da 

audiência, sob pena de revelia, consoante previsão do artigo 344 do CPC, 

ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma;c) Caso a parte 

autora, nos termos dos art. 319, VII, e 334, §5º, do CPC, tenha 

manifestado expressamente seu desinteresse na realização de audiência 

de conciliação, e a parte ré tenha manifestado o mesmo desinteresse, o 

termo inicial do prazo de 15 dias para a contestação será o dia do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, conforme disposto no artigo 335, II, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25120 Nr: 3828-15.2004.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de vinculação de chamadas nas rádios locais, a fim de 

localizar a parte requerente, realizado pelo causídico da parte autora às 

fls. 264, tendo em vista que é dever do patrono incumbir-se dos meios 

necessários para a localização de sua cliente.

 Intime-se, pela última vez, a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53817 Nr: 472-60.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 5.600,00 (cinco 

mil e seiscentos reais), correspondente às certidões de honorários por 

atuação como defensor dativo nos processos números: 

1294-83.2013.811.0088 e 1740-23.2012.811.0088.Remetam-se as 

certidões originais que se encontram nos autos para cancelamento.Com 

fulcro no artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de condenar 

em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 

589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro no artigo 39, 

da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das 

custas. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório e, após, arquive-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55291 Nr: 1800-25.2014.811.0088
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor R$ 21.504,21 (vinte e 

um mil quinhentos e quatro reais e vinte e um centavos), correspondente 

às certidões de honorários por atuação como defensor dativo nos 

processos números: 2108-95.2013.811.0088, 1188-58.2012.811.0088, 

1175-25.2013.811.0088, 1441-12.2013.811.0088, 218-34.2007.811.0088, 

2 9 8 - 8 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 8 8 ,  3 4 2 - 0 7 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 8 8  e 

1443-21.2009.811.0088.Remetam-se as certidões originais que se 

encontram nos autos para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do 

Código de Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios 

(STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55288 Nr: 1797-70.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ R$ 20.300,00 

(vinte mil e trezentos reais), correspondente às certidões de honorários 

por atuação como defensor dativo nos processos números: 

1189-43.2012.811.0088, 642-66.2013.811.0088, 3212-40.2004.811.0088 e 

342-07.2013.811.0088.Remetam-se as certidões originais que se 

encontram nos autos para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do 

Código de Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios 

(STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55289 Nr: 1798-55.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais), correspondente à certidão de honorários por atuação 

c o m o  d e f e n s o r  d a t i v o  n o  p r o c e s s o  n ú m e r o : 

33-69.2002.811.0088.Remeta-se a certidão original que se encontra nos 

autos para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do Código de 

Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª 

Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55527 Nr: 1997-77.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 21.000,00 (vinte 

e um mil reais), correspondente às certidões de honorários por atuação 

como defensor dativo nos processos números: 1959-02.2013.811.0088, 

31-16.2013.811.0088, 511-91.2013.811.0088, 806-94.2014.811.0088, 

423-19.2014.811.0088, 1889-19.2012.811.0088, 42-45.2013.811.0088, 

629-67.2013.811.0088, 1407-37.2013.811.0088, 238-15.2013.811.0088, 

811-96.2013.811.0088 e 784-70.2013.811.0088.Remetam-se as certidões 

originais que se encontram nos autos para cancelamento.Com fulcro no 

artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de condenar em 

honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. 

Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 

6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório e, 

após, arquive-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 29320 Nr: 60-13.2006.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, Djessica Luana Missio - OAB:019.227, 

Georgia Pinto Dias Leite - OAB:10298, JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro (fls. 335), intime-se a parte exequente, 

PESSOALMENTE, para que manifeste eventual interesse no 

prosseguimento do processo, devendo requerer o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36221 Nr: 966-95.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BARBOSA OLIVEIRA ROCHA

 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.

Considerando o teor da impugnação retro (fls. 205/214), intime-se a parte 

exequente, por sua procuradora, para se manifestar, requerendo o que 

entender por direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19471 Nr: 165-17.2007.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Gomes dos 

Santos - OAB:OAB/MT 13.025

 INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu advogado, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do teor da certidão de fl. 344, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64138 Nr: 564-94.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A 

- ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58156 Nr: 987-25.2015.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSITIVO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEL OSSAMU TAKAHASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcos Gomes Lessa - 

OAB:PR/68.573, NATHALIE RICHTER MINHOTO WIEMES - OAB:73990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante juntada de correspondência devolvida (ref. 20 ), nos 

termos da legislação vigente e provimento da CGJ, promovo a intimação da 

parte requerente para manifestação, no prazo de 05 (cinco)) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69167 Nr: 193-96.2018.811.0100

 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): SIMEÃO COELHO, RAFHAEL DE CARVALHO 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72688 Nr: 2205-83.2018.811.0100

 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: DORALICE DA SILVA GEWHR, RAQUEL DA SILVA 

GEWEHR, ESG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo-se em vista o pedido de justiça gratuita, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito, comprove nos autos a alegada hipossuficiência 

financeira ou promova o devido recolhimento da taxa e das custas 

judiciais, trazendo prova aos autos.

Oportunamente, informo que as guias, referentes aos aludidos 

recolhimentos estão disponíveis no site do TJMT, no link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/distribuicao.

Decorrido aludido prazo, o que deverá ser certificado, com ou sem a 

promoção da determinada diligência, venham-me os autos conclusos, para 

ulteriores deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o adequado e, servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53203 Nr: 133-65.2014.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Cível Comarca de Rio Brilhante / MS, 

NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON SOARES CANDIDO, PAULO SOARES 

CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:251411, Marcelo Marroni Vieira de Faria - OAB:9070 MS, 

Osvaldo Vieira de Faria - OAB:, Pierre Moreau - OAB:OAB/SP 

112.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gomes de Morais 

- OAB:4385/MS

 Vistos etc.

Revogo os despachos proferidos na data de 29/08/18.

 NOMEIO como leiloeira judicial a Srª. Cirlei Freitas Balbino da Silva. FIXO a 

comissão da leiloeira no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do 

bem arrematado, pagos pelo arrematante em caso de venda e 2,5% (dois 

e meio por cento) sobre o valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de 

pagamento ou remissão, devendo o leiloeiro ser intimado para informar se 

aceita o encargo.

Em caso de aceitação do leiloeiro determino que seja EXPEDIDO edital para 

afixação no lugar de costume e publicação fazendo constar a existência 

de eventual ônus.

EXPEÇA-SE o necessário, de forma a se INTIMAR às partes e notificar o 

leiloeiro nomeado.

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  c o m o 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56823 Nr: 606-17.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Vistos etc.

Em razão da decisão do Presidente do TRE no PAE n.º 6451/2018, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 05 de 

novembro de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor dativo, o representante do Ministério 

Público, bem como as testemunhas da acusação e da defesa.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 53708 Nr: 580-53.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO VERRES COELHO, FÁBIO DA LUZ 

MANENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vistos etc.

Saneando o feito, determino sua regularização processual, devendo-se 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico, que subscreveu a reposta à 

acusação à ref.: 16 deste feito, Dr. Sílvio César dos Santos OAB MT 

7806-B, para juntada aos autos do devido instrumento procuratório, no 

prazo de 10 (dez) dias, o que deverá ser certificado.

Após, conclusos, para ulteriores deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26089 Nr: 875-95.2011.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADÃO PEREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ADÃO PEREIRA OLIVEIRA, Cpf: 

65389590244, Rg: 0283367, Filiação: João Soares Pereira e Vanilda 

Borges Pereira, data de nascimento: 09/11/1975, brasileiro(a), natural de 

Atalaia-MG, solteiro(a), serv. gerais, Telefone fone 66- 9995-5209. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. O feito encontra-se prescrito. A prescrição é a perda 

da pretensão punitiva ou executória em razão do decurso do tempo. Com 

a prescrição o Estado perde o jus puniendi (pretensão punitiva) ou o 

direito de executar a pena imposta (pretensão executória). O fundamento 

de sua existência é, basicamente, o enfraquecimento da prova colhida 

pela demora na sua colheita gerando o risco de condenações injustas. No 

caso em tela, a princípio, não ocorreu a prescrição punitiva. Conforme 

nossa legislação, a prescrição punitiva é regulada pelo máximo da pena 

privativa de liberdade cominada ao delito, nos termos do artigo 109 do 

Código Penal. Porém, há a prescrição antecipada, que é a decretada com 

base na perspectiva de que, no caso de condenação, fatalmente ocorrerá 

a prescrição. Apesar de não prevista em lei, esta prescrição era aplicada 

com base na economia processual, pois de nada adianta condenar o réu 

para depois reconhecer a prescrição retroativa, que, por exemplo, no 

caso em tela, ocorrerá. É um desperdício de tempo, trabalho e numerário, 

tendo em vista a já atolada justiça pública. No caso em questão, 

analisando a situação de uma possível condenação, verifico que a pena 

provável para o delito em questão, seria no mínimo legal, previsto para o 

crime em comento. Diante da explanação acima, forçoso se faz o 

reconhecimento da prescrição e o faço de maneira antecipada. Assim, 

acolho o parecer ministerial de fls. retro e julgo extinto o feito, por faltar 

justa causa (interesse de agir não existente), nos termos do art. 395, inc. 

III, do CPP. Oportunamente, arquivem-se os autos. 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, GABRIELE MONIKY DA 

SILVA PASSAMANI, digitei.

Brasnorte, 11 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17335 Nr: 1175-67.2005.811.0100

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA 

SILVA, VANESSA PRATTI, PAULO LUIZ CESCONETTO, PEDRO 

CESCONETO, ANTONIO ADEMIR VITORASSO, SANDRA REGINA 

COLDEBELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAÚJO - 

OAB:3654-A, FREDERICO AZEVEDO E SILVA - OAB:6879, Silvio César 

dos Santos - OAB:B-7806

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO LUIZ CESCONETTO, Cpf: 

45500894900, Rg: 501.434, Filiação: Valmir Cesconetto e Gertrudes de 

Menech Cesconetto, data de nascimento: 26/07/1963, brasileiro(a), natural 

de Siderópolis-SC, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, 

pelos fundamentos acima expostos e, por conseguinte: - ABSOLVO os 

denunciados ANTONIO ADEMIR VITORASSO, SANDRA REGINA 

COLDEBELLA, ROSANGELA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA e 

VANESSA PRATTI, o que faço com fulcro no artigo 386, II e IV do Código 

de Processo Penal- CONDENO os denunciados PEDRO CESCONETTO e 

PAULO LUIZ CESCONETTO como incursos nas penas do artigo 299, 

“caput”, do Código Penal.Passo a individualizar a pena com a análise das 

circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal.A) 

Pedro Cesconetto:Culpabilidade evidenciada, sendo o grau de reprovação 

da conduta do réu elevado; o acusado, pelo consta nas certidões 

juntadas, era primário na época dos fatos, e nem possui antecedentes 

anteriores ao fato delitivo; a sua conduta social e personalidade não tem 

registros negativos anteriores ao delito, razão pela qual não pode ser 

levadas em considerações como circunstâncias negativas; não são 

relevantes os motivos do crime; as conseqüências do crime não são 

graves. Nos termos do art. 68 do CP, fixo a pena-base em 01 (um) ano de 

reclusão. Não há agravantes e nem atenuantes. Não há causas de 

aumento ou diminuição, razão pela qual fica a pena fixada definitivamente 

em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo que cada dia 

multa terá o valor correspondente a um salário mínimo vigente, em razão 

da situação econômica do acusado.O regime inicial de cumprimento da 

pena é o aberto, face o contido no art. 33, par. 3o. do CP. Cumpre dizer 

que na fixação do regime, tem-se que analisar as circunstâncias judiciais 

previstas no art. 59 do CP.Outrossim, considerando que a pena aplicada 

tem termo de prescrição de 02 (dois) anos (artigo 110, § 1.º c/c art. 109, 

VI do CP), já tendo transcorrido mais de 06 (seis) anos do fato até o 

recebimento da denúncia, evidente que já se operou a prescrição da 

pretensão punitiva, não havendo qualquer efeito negativo para os réus a 

partir desta condenação.B) Paulo Luiz Cesconetto:Culpabilidade 

evidenciada, sendo o grau de reprovação da conduta do réu elevado; o 

acusado, pelo consta nas certidões juntadas, era primário na época dos 

fatos, e nem possui antecedentes anteriores ao fato delitivo; a sua 

conduta social e personalidade não tem registros negativos anteriores ao 

delito, razão pela qual não pode ser levadas em considerações como 

circunstâncias negativas; não são relevantes os motivos do crime; as 

conseqüências do crime não são graves. Nos termos do art. 68 do CP, 

fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. Não há agravantes e nem 

atenuantes. Não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fica 

a pena fixada definitivamente em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) 

dias-multa, sendo que cada dia multa terá o valor correspondente a um 

salário mínimo vigente, em razão da situação econômica do acusado.O 

regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, face o contido no art. 33, 

par. 3o. do CP. Cumpre dizer que na fixação do regime, tem-se que 

analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.Outrossim, 

considerando que a pena aplicada tem termo de prescrição de 02 (dois) 

anos (artigo 110, § 1.º c/c art. 109, VI do CP), já tendo transcorrido mais 

de 06 (seis) anos do fato até o recebimento da denúncia, evidente que já 

se operou a prescrição da pretensão punitiva, não havendo qualquer 

efeito negativo para os réus a partir desta condenação.Contudo, mister se 

faz aguardar o transito em julgado para acusação (artigo 110, § 1.º do CP) 
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para se declarar a prescrição da pretensão punitiva, não obstante a 

clareza de que isso já tenha acontecido.Após o trânsito em julgado, 

venham os autos conclusos para decisão.P.R.I. Cumpra-se.Brasnorte, 08 

de março de 2010.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz 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, GABRIELE MONIKY DA 

SILVA PASSAMANI, digitei.

Brasnorte, 11 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56375 Nr: 431-23.2015.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON APARECIDO MORENO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAURO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:4207/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64028 Nr: 470-49.2017.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MOACIR ZIMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIA TEREZINHA SCHRODERv

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIO MIGUEL DA SILVA - 

OAB:24594

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60151 Nr: 649-17.2016.811.0100

 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 Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Regina Okubara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43456 Nr: 1344-67.2018.811.0110

 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: TSINHOTSE EPE TSERETOMODZATSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43446 Nr: 1336-90.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43445 Nr: 1335-08.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43444 Nr: 1334-23.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43442 Nr: 1332-53.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43441 Nr: 1331-68.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43438 Nr: 1330-83.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43043 Nr: 1134-16.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALM, ZMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Concedo o prazo de 10 dias para que a 

parte autora informe o endereço atualizado da parte requerida. Após, 

voltem-me os autos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34759 Nr: 412-84.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42789 Nr: 1040-68.2018.811.0110

 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: ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:/MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da manifestação do Município de 

não interesse na audiência de conciliação, conforme folha 43, aliado ao 

não comparecimento das partes nesta solenidade, intime-se o ente 

requerido para contestação no prazo de 30 dias. Em seguida, intime-se o 

autor para impugnação no prazo de 15 dias. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43240 Nr: 1239-90.2018.811.0110

 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: DELAIR PENHIPTSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c 

Repetição de indébito e Indenização por Danos Morais.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face do requerido, buscando a 

declaração da inexistência da relação contratual, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos.

 Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos demonstrativo com o número de parcelas do 

contrato objeto da lide, uma vez que não ser possível depreender tal 
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informação dos extratos em anexo.

 Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42576 Nr: 942-83.2018.811.0110

 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: ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVRDO, EVRS, EVRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIVONE ALMEIDA LEITE - 

OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada do documento referido 

pela parte requerida, bem como concedo o prazo de 5 dias para juntada 

de procuração. Diante da impossibilidade de conciliação, sai a parte 

requerida intimada para, no prazo de 15 dias, apresentar contestação. 

Após, intime-se a parte autora para, no mesmo prazo, impugnar. A seguir, 

vistas ao Ministério Público. Por fim, voltem-me autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43736 Nr: 1480-64.2018.811.0110

 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: WGBR, LTBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 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 - (...)Portanto, defiro a gratuidade da justiça, na 

forma do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil. - DOS 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS - (...) DEFIRO O PEDIDO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS, que fixo no valor de R$ 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, que, atualmente, corresponde ao valor de R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos) para a mantença da menor, devendo 

ser repassado à genitora do requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, 

através de depósito no Banco Bradesco, conta poupança: 1000284-2 

agência 1292-0 – Titular: Larisa Tamara Barbosa da Silva. (...) - DA 

GUARDA - Quanto ao pedido de guarda, os presentes autos não se 

encontram nutridos com todos os documentos e provas necessárias a 

ensejar o seu deferimento. Neste norte, determino a realização de Estudo 

Psicossocial para averiguação do melhor interesse da menor em relação à 

guarda, no prazo de 20 (vinte) dias. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

(...)DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10 de DEZEMBRO de 

2018, às 13h30min(MT), ocasião em que oportunamente se tentará uma 

conciliação amigável. - CITAÇÃO DO REQUERIDO - O requerido deverá ser 

citado, por carta precatória, no endereço indicado nos autos (fl.4), acerca 

do teor da inicial, devendo estar ciente da data da audiência de 

conciliação, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 

15 (quinze) dias(...) Não sendo celebrado acordo na audiência 

previamente designada, e em sendo apresentada a contestação no prazo 

legal, dê-se vista à parte autora para impugnação em 15 (quinze) dias. O 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação, importará a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa 

(art. 334, § 8º do CPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37567 Nr: 151-51.2017.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDC, DGDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante das informações conflitantes, em 

relação a folha 72, na qual consta que a requerida Dejanyce tinha o 

interesse na audiência de conciliação e a certidão de folha 78, na qual é 

descrito o não interesse na audiência de conciliação, diante da 

impossibilidade de deslocamento, aliado ao fato de que a carta precatória 

de folha 80 não foi enviada ao endereço apresentado pela requerida no 

Núcleo da Defensoria Pública, conforme folha 73-v, a fim de evitar 

nulidade processual, redesigno a audiência para o dia 04/12/2018, às 

13h30min (horário de Cuiabá/MT), saindo os presentes intimados. Deverá 

ser expedida carta precatória para intimação da requerida Dejanyce 

Gonçalves de Queiroz, no endereço constante na Rua Gaspar Dutra, n° 

92, quadra 80, setor Pavilhão, Município de Confresa/MT, com escopo de 

que compareça a audiência designada, devendo constar no mandado que, 

caso não tenha interesse na referida audiência, deverá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias da intimação, sob pena de revelia. 

Junte-se a pesquisa INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43726 Nr: 1474-57.2018.811.0110

 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: SILENY MARIA DA CUNHA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENAIR MARTINS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão-Determinação

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, proposta por 

SILENY MARIA DA CUNHA VIEIRA em desfavor de GENAIR MARTINS 

VIEIRA.

Constata-se dos autos que o casal teve dois filhos, supostamente maiores 

de idade, no entanto, não há comprovação da maioridade nos autos. A 

ausência de tal comprovação pode resultar em prejuízos ao processo.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 

do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1. Juntar aos autos documento que comprove a maioridade dos filhos do 

casal.

Com a juntada dos documentos, dê-se vista ao Ministério Público, após, 

voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20932 Nr: 1595-08.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTAL HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA PITALUGA MOREIRA 

CASTRO - OAB:19883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Ante o teor da certidão aportada às fls. 191, e em observância ao 

Provimento nº 11/2017-CM/TJMT, intime-se a parte exequente para 

apresentar planilha de cálculo com a demonstração evolutiva do débito 

original, para que seja possível a expedição do RPV.

 Com a juntada do respectivo cálculo, cumpra-se o determinado às fls. 

156, expedindo a Requisição de Pequeno Valor.

 À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43553 Nr: 1399-18.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARTA RIBEIRO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECIDO. 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. Deverá a 

gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do §1º do art. 

98 do CPC. A concessão da gratuidade não afasta, (i) a responsabilidade 

da parte autora/beneficiária pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, §§2º e 

3º, art. 98); (ii) o dever da parte autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as 

multas processuais que lhe sejam impostas. DO INADIMPLEMENTO DA 

OBRIGAÇÃO E DO REQUERIMENTO DA PRISÃO CIVIL. Observa-se que a 

requerente pleiteia o adimplemento dos valores atrasados a título de 

pensão alimentícia, referentes aos meses de maio, junho e julho de 2018, 

perfazendo o montante de R$ 887,62 (oitocentos e oitenta e sete reais e 

sessenta e dois centavos), no prazo de 03 (três) dias sob pena de 

decretar-lhe a prisão civil (fls. 04/06 e 13). (...) Desse modo, 

imprescindível salientar que a exequente impetrou a presente execução 

pugnando pelo pagamento das três últimas prestações não pagas 

anteriores ao ajuizamento da presente ação, possibilitando assim o rito 

acima descrito. Desta feita, intime-se a parte executada para que, em 03 

(três) dias, efetue o pagamento do débito alimentício descrito às fls. 13, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39946 Nr: 1526-87.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BATISTA GREGORIO NETO, LUZIA FRANCISCA 

DE FARIAS BATISTA, ALEX BATISTA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM EUGENIO DA SILVA, ANA GLÓRIA 

MARTINS DA SILVA, PEDRO EUGÊNIO DA SILVA, DIVINO CARLOS 

EUGÊNIO DA SILVA, VERA LÚCIA DA SILVA REZENDE, JOSÉ CARLOS 

EUGÊNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Vistos, etc.

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 Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42704 Nr: 1006-93.2018.811.0110

 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: JOSÉ ROSA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETELEM BRASIL S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO BNG S.A, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de JOSÉ ROSA DE MORAES, oriundo do 

contrato nº 97-822521433/17, até a prolação de sentença; sob pena de 

multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto 

efetuado.Gratuidade da Justiça, Tramitação Prioritária, Inversão do Ônus 

da Prova e Audiência de Conciliação nos termos da decisão de fls. 34/35. 

Cite-se o requerido acerca do teor da inicial para apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30274 Nr: 29-77.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CAMPINÁPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo.

 Diante da recusa exarada pelo perito anteriormente designado, conforme 

fls. 137/138, nos termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio 

como perito da causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da 

Comarca de Barra do Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: 

blademir@hotmail.com.

Os quesitos já foram apresentados pelas partes às fls. 104 e 107.

Intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem como 

para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, apresentar a 

estimativa de seus honorários, devendo o mandado de intimação ser 

instruído com cópia dos quesitos.

Com a manifestação, intimem-se as partes para, em igual prazo, 

procederem ao depósito da verba honorária, na proporção de 50% cada 

uma, tudo conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, no prazo de 

cinco dias (art. 465, §3º).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43031 Nr: 1128-09.2018.811.0110

 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: ANDRESSA CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICODEMOS H. ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante dos fatos acima narrados, 

redesigno a presente solenidade para o dia 04/12/2018, às 14h30min 

(horário de Cuiabá/MT). Sai a parte autora intimada da data da audiência. 

Expeça-se carta de citação, a fim de citar/intimar o requerido acerca da 

nova data da audiência. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33051 Nr: 676-38.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CORREIA DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos.

Constata-se dos autos que a advogada de defesa é a Dra. Ana Lúcia 

Correia Cação Bueno, conforme folhas 62/64,verso e 87/89, desta feita, 

intime-se a causídica para apresentar as razões de apelação no prazo de 

08 (oito) dias(fl.103).

A seguir, intime-se o Ministério Público para apresentar contrarrazões.

Por fim, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89586 Nr: 452-59.2016.811.0101

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdcdladaS-SCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC, NC, CC, LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com razão a parte Autora, sendo desnecessária a continuidade da 

caução, eis que as partes entabularam acordo. Assim, determino o 

levantamento da caução na matrícula n. 39.031 do CRI de Sorriso/MT. 

Oficie-se a Serventia determinando o levantamento da caução, podendo 

ser por malote digital.

2. Após, ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, por força de 

sentença homologatória de acordo e suspensão do feito.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89886 Nr: 568-65.2016.811.0101

 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: CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:MT/17544, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - 

OAB:16.244 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação demarcatória, requerendo a concessão de tutela 

antecipada para o fim de bloquear a matrícula nº 317 do CRI ou 

subsidiariamente a anotação na margem da matrícula sobre a presente 

ação. INDEFIRO o pedido de bloqueio da matrícula, eis que trata a questão 

de demarcação de lotes, havendo necessidade de ampla instrução 

probatória para o deslinde da questão. Os documentos acostados à inicial 

não dão clareza, neste momento processual, sobre tratar-se de título 

deslocado ou não. Entendo que o bloqueio é medida drástica, pois 

inviabiliza qualquer averbação na matrícula do imóvel, bem como 

inoportuna no presente caso. A averbação da presente lide na matrícula já 

é suficiente para dar ciência a eventuais terceiros e adquirentes. Diante 

disso, determino a averbação na matrícula n. 317 do CRI local sobre a 

presente ação, devendo a parte autora arcar com as custas de tal 

procedimento e após comprovar nos autos o cumprimento desta decisão.

2. Considerando que a parte autora silenciou-se sobre a designação de 

audiência de conciliação, deixo de designar tal ato.

3. Cite-se para contestar a presente demanda, no prazo legal.

4. Após instalado o contraditório, manifestarei acerca da expedição de 

ofício ao Intermat, conforme requerido pelo autor.

5. Intime-se a parte autora para comprovar o pagamento das custas, de 

forma parcelada, no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82033 Nr: 1220-87.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAGAZAKI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MT 11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim 

de CONDENAR a parte Requerida ao pagamento do montante de R$ 

41.370,21 (quarenta e um mil, trezentos e setenta reais e vinte e um 

centavos), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção 

monetária, desde a data do ajuizamento da ação, pelo índice do 

INPC/IBGE.Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor 

atualizado da condenação (art. 85, §3º, inciso I, do CPC).P.R.I.Certificado o 

trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos, com as 

baixas e anotações necessárias.Cláudia, 11 de setembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96534 Nr: 1509-78.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBM, DDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. (...) . Assim, determino a elaboração de laudo social, a ser 

realizada pela Assistente Social deste Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

fim de constatar as condições socioeconômicas da parte autora, ou seja, 

as condições de sua residência (dimensão, localização, tipo de 

construção - alvenaria ou madeira, padrão dos móveis que guarnecem a 

casa), inclusive com fotografias se possível, quantas pessoas nela 

moram, informando número do RG e CPF, quais as atividades dessas 

pessoas e o eventual rendimento por elas auferido. A diligência servirá 

para verificar a renda mensal per capita dos integrantes da família e todas 

as circunstâncias úteis a tal verificação deverão ser mencionadas. 

Havendo pessoas incapacitadas e/ou que recebam benefício(s) do INSS, 

deve a assistente social deste Juízo prestar esclarecimentos e discriminar 

o(s) benefício(s) e o(s) valor(es) auferido(s). 3. Outrossim, defiro a 

produção de prova pericial e, para tanto, designo como perito a Dra. 

SILVIA MARISA TOGO ALBERTINI, podendo ser encontrada no PSF II, que 

fica próximo à Praça dos Imigrantes nesta cidade, sob a fé de seu grau e 

independente de compromisso (Código de Processo Civil, artigo 422). (...) 

Intime-se a parte autora para apresentar os quesitos pertinentes, no prazo 

de 05 (cinco) dias. 6. Juntados os laudos (pericial e sócioeconômico), 

intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Em seguida retornem conclusos para prolação de sentença. 7. 

Intimem-se. 8. Diligências necessárias.

 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, 
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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 Interrogatório à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo os advogados das partes acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80885 Nr: 38-66.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI DE OLIVEIRA COSTA FERREIRA, JOSE 

CLEIMAR GODOI, SIDNEI GALLON, FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS, 

ANTONIO DA ROCHA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT, 

TÂNIA MARA ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 9.501-B

 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 dos Denunciados acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 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 Interrogatório à Comarca de Marcelândia/MT, via malote 

digital, devendo os advogados das partes acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80885 Nr: 38-66.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI DE OLIVEIRA COSTA FERREIRA, JOSE 

CLEIMAR GODOI, SIDNEI GALLON, FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS, 

ANTONIO DA ROCHA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT, 

TÂNIA MARA ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 9.501-B

 Vistos.

1. Redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 17 de outubro 

de 2018, às 09:00 horas, uma vez que o Defensor Público estará em gozo 

de compensatórias, conforme ofício nº 40/2018 (fl. 255).

2. Intimem-se.

3. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

4. Diligências necessárias.

 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 Curitiba/PR, 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.: 105088 Nr: 2390-21.2018.811.0101

 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: PCADS, RDSC, DPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR VIECELLI - 

OAB:24154/O, PAULO CÉSAR VIECELLI - OAB:MT 24154-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita.

2. Intime-se a parte autora, via DJE, para trazer aos autos procuração 

pública ou particular de DAVI PEREIRA CARDAVAL outorgando poderes 

em favor de CAMILA MEDEIROS CARDAVAL para firmar o acordo de 

alimentos. Prazo: 15 (quinze) dias.

3. Com a juntada, abra-se vista ao parquet para manifestação.

4. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 02/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO NÍVEL MÉDIO

* O Edital nº 02/2017-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N. 05/2017-DF - Considerando o disposto no Provimento n. 

16/2016/CM de 27/07/2016, bem como Pedido de Abertura de Processo 

Seletivo n° 24/2018 – CIA 0076702-77.2018.8.11.0000, torna público, para 

ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a 

finalidade de credenciar pessoas físicas na área de Psicologia, cujo 

procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

* O Edital nº 05/2017-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 79839 Nr: 2209-42.2017.811.0105

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Oficio de Colniza - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico de dou fé, que a parte interessada CLAUDEMIR FERREIRA, não 

foi localizada conforme Certidão do Oficiail de Justiça de fls 244.

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37348 Nr: 1163-96.2009.811.0105

 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: Luzia Lopes Barreto Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente acerca da juntada de 

fls. 173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31522 Nr: 1929-57.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIANA DUTRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente acerca da juntada de 

fls. 201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35258 Nr: 1455-18.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lídia Rocha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente acerca da juntada de 

fls. 120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38223 Nr: 1866-27.2009.811.0105

 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: Wilmuth Schieferdecker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente acerca da juntada de 

fls. 117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35595 Nr: 1811-13.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José do Carmo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON ANDRÉ VAZARIM 

VIGIL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente acerca da juntada de 

fls. 147 e 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32758 Nr: 1049-31.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente acerca da juntada de 

fls. 147 e 148.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31711 Nr: 199-74.2007.811.0105

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silviana Milene dos Santos - 

OAB:8.805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Cristina Medeiros - 

OAB:9831/O, Júlio Cesar Pilegi Rodrigues - OAB:7.437/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração de gratuidade da 

justiça e por consequência JULGO EXTINTA a presente ação sem 

resolução de mérito, com suporte no artigo 485, IV, do CPC. CONDENO a 

parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais os quais fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte ré, 

corroborando entendimento do TJMT:APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO 

CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUSTIÇA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA 

– OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA 

SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRECEDENTES DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o autor tenha deixado 

de cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais, não há que 

se falar no cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 

do CPC, quando a relação jurídica processual já foi estabelecida, em 

decorrência da citação válida da parte ré. Se, no curso do processo e 

depois de citado os réu, vem a ser indeferida a concessão da Assistência 

Judiciária requerida pelo autor e ordenada a sua intimação para recolher 

as custas iniciais, o descumprimento dessa determinação impõe a 

extinção do feito, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, 

IV, do CPC, com a imposição, ao requerente, dos ônus de sucumbência. 

Em obediência ao princípio da causalidade, entendo que devem ser 

fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, uma 

vez que houve citação. Aquele que deu causa à propositura da ação deve 

arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 95750/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 04/10/2017) (negrito e grifo 

nossos)Sem custas, arquive-se com as devidas anotações e baixas no 

relatório.P.R.I.C

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-96.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA Dados do processo: Processo: 

1000068-96.2018.8.11.0105; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL Parte Autora: 

REQUERENTE: ROSEMEIRE DE SOUZA SANTOS Finalidade: Intimação da 

requerente acerca da Audiência de conciliação designada para 
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24/10/2018 15:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA. 

COLNIZA, 12 de setembro de 2018. EVELYN DE ASSUNCAO AYRES 

Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLNIZA E INFORMAÇÕES: RUA DOS CAJUEIROS, S/N, CENTRO, SETOR 

RESIDENCIAL C, COLNIZA - MT - CEP: 78335-000 - TELEFONE: (66) 

35711890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-95.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD (ADVOGADO(A))

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO (ADVOGADO(A))

MAURO CAMILO PASQUALOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLNIZA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Rua Amapola, Centro, Colniza-MT, 

CEP 78.335-000, telefone (66) 3571-1890 Processo n º 

1000081-95.2018.8.11.0105 Polo Ativo Nome: MAURO CAMILO 

PASQUALOTTO Endereço: Avenida 2000, 2078, Centro, COLNIZA - MT - 

CEP: 78335-000 Polo Passivo Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A 

Endereço: AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, PARQUE 

ANHANGÜERA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05106-000 Tipo de Ação 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Tipo de Citação 

Off-Line Valor da Causa: R$ 38.109,10 Juízo Juizado Especial Cível de 

Colniza Audiência de Conciliação Data: 24/10/2018 Hora: 15:20 

FINALIDADE: Intimar a parte requerente acerca da audiência designada. 

Colniza-MT, 12 de setembro de 2018. Evelyn de Assunção Ayres Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010197-80.2014.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE RODRIGUES SILVA (EXEQUENTE)

MARCOS ARNOLD (ADVOGADO(A))

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

RETIFICADORA ARIPUANA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos etc. PROCEDA-SE à penhora de ativos financeiros da parte 

executada, via sistema BACENJUD, efetuando-se o bloqueio de valor o 

bastante para satisfazer a dívida exequenda. INTIME-SE a parte executada 

para que se manifeste acerca da penhora. ÁS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 19 

de junho de 2018. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61488 Nr: 1227-22.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM AGROFLORESTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9.831/MT, JÚLIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielle Bossegio - 

OAB:13.784 OAB/MT

 Vistos...“CHAMA-SE O FEITO À ORDEM”Verifica-se que foi prolatada 

sentença procedente às fls. 100/101.Foi certificado o trânsito em julgado 

sem interposição de recurso pelas partes (fl. 102).A parte-autora 

requereu prosseguimento do feito, nos moldes da “execução da 

sentença”, juntando cálculo.Ocorre que, a parte-requerida interpôs 

Recurso de Apelação, sendo certificado como tempestivo (fl. 

139).Posteriormente, foi certificado o impulsionamento dos autos para que 

a parte-autora apresentasse Contrarrazões (fl. 140), tendo ela assim feito 

(fls. 141/142).Após, há certidão informando equívoco na certificação de 

tempestividade do Recurso de Apelação, posto que o processo já se 

encontrava em fase de “execução de sentença”.A parte-autora, por sua 

vez, “chamou o feito à ordem”, requerendo a rejeição do Recurso de 

Apelação, considerando a sua intempestividade, bem como o 

prosseguimento do feito.Pois bem. Do narrado, verifica-se que houve 

equívoco na certidão de tempestividade do Recurso de Apelação, o que 

ocasionou tumulto processual.O que se tem é Apelação intempestiva, 

tendo em vista a revelia decretada e a publicação da sentença em 

02.12.2014, incidindo aqui o art. 322 do CPC/73, descabendo falar na 

ausência de juízo de admissibilidade ora vigente.Desta forma, REJEITA-SE 

o Recurso de Apelação interposto, visto que intempestivo. 

Consequentemente, TORNAM-SE NULOS TODOS OS ATOS POSTERIORES 

À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, VOLTANDO OS AUTOS 

À CORRETA MARCHA PROCESSUAL.No mais, o processo deve 

caminhar.Quanto ao pleito de “execução da sentença” pela parte-autora, 

observa-se que estão preenchidos os pressupostos pertinentes à 

espécie.Já houve intimação do requerido acerca do cumprimento de 

sentença, descabendo nova intimação para tal finalidade

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60405 Nr: 143-83.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON TEIXEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:MT 10298

 Em pesquisa via Bacenjud, não houve êxito em encontrar endereço 

diferente.

Tendo em vista que do último Despacho (feito na audiência de fl. 109) não 

houve a intimação da Defesa, mesmo que ausente na oportunidade (sendo 

intimada para tanto), deve-se proceder à intimação do acusado acerca da 

ausência da Defesa, podendo constituir outra ou, em caso de não o fazer, 

ter nomeado para si um Defensor.

Por isso, à SECRETARIA:

1.INTIMAR o acusado (via Precatória, se necessário) acerca da inércia de 

sua Defesa, devendo nomear outro em 15 dias a contar da intimação, com 

a consequência de, não o fazendo, ser nomeado um Defensor para o 

transcorrer do processo;

2.Não sendo encontrado no endereço indicado, INTIMAR por Edital (prazo 

de 20 dias);

3.Não havendo constituição de novo Defensor, NOMEAR a partir da Lista 

da Secretaria, devendo tal Defensor, se entender pertinente, requerer algo 

(prazo de 10 dias);

4.Nada requerendo, ao Ministério Público para ciência da ausência do 

endereço da vítima, bem como para requerimento/alegações finais;

5.Após, à Defesa para alegações (se for o caso);

6.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64063 Nr: 843-88.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MESDA, FTDSDA, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando as informações de fl. 73/74, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para que, no prazo de 10 (dez), 

manifeste-se acerca do alegado pela parte-executada (se pagou ou não o 

débito remanescente);

2. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 11 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83244 Nr: 3030-30.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL NASCENTE COMÉRCIO DE 

HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA-ME, PAULO SERGIO GONÇALVES DO 

NASCIMENTO, VALDNEI GONÇALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento do Sr. Oficial de justiça a fim de que esta comarca possa dar 

cumprimento ao ato deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82169 Nr: 2449-15.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASRC, PDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.DEFERIDA as 

gratuidades “da justiça”, embora compitam às partes o pagamento das 

custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DISPOSIÇÕES 

FINAISNomeada como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios 

ao advogado MATEUS GONAÇALVES DA SILVA (OAB/MT n° 21.383), o 

valor de 05 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB – item 15.1, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve o presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).No 

mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR, não se aplicando o artigo 914 da 

CNGC;2.CIENTIFICAR o Ministério Público3.Após, ARQUIVAR os 

autos;Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 10 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76982 Nr: 3527-78.2017.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDSDA, LCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, COM ANÁLISE 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERIDA as 

gratuidades “da justiça”, embora compitam às partes o pagamento das 

custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DISPOSIÇÕES 

FINAISNomeada como Defensora, fixam-se como honorários advocatícios 

à advogada ANDRÉA CRISTINA GOMES DE JESUS (OAB/MT n° 21.383), o 

valor de 02 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB – item 16.1, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).No 

mais, à SECRETARIA para:1.Após o trânsito em julgado, EXPEDIR o 

respectivo Formal de Partilha para que os requerentes possam 

providenciar a sua averbação do Registro de Imóveis e assim, 

individualizar o patrimônio realizado, ATENTANDO-SE ao art. 1.160 da 

CNGC;2.Transitada em Julgado, se nada for requerido, o que deverá ser 

certificado, EXPEDIR Ofício ao Cartório de Paz de Salto do Céu, Comarca 

de Rio Branco/MT para que proceda à devida averbação na certidão de 

casamento, termo 1.045, fl. 045 do Livro “B” (encaminhar a referida 

certidão juntamente com o ofício – fl. 18);3.INTIMAR as 

partes;4.CIENTIFICAR o Ministério Público. Publicar.Intimar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83235 Nr: 3023-38.2018.811.0099

 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: MDGFA, SDRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETA-SE O DIVÓRCIO de MARIA DAS GRAÇAS 

FERREIRA AMBRÓSIO e SANDRO DA ROCHA LOBO, devendo a 

requerente voltar a usar o nome de solteira, qual seja, MARIA DAS 

GRAÇAS FERREIRA AMBRÓSIO.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.DEFERIDO o “benefício da justiça gratuita”, fica isenta a 

parte-autora do pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade 

de tais valores caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção 

do §3º do art. 98 do CPC.IV DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à 

SECRETARIA para:1.Após o trânsito em julgado, EXPEDIR ofício ao Cartório 

de Registro Civil de Urupá/RO, para que proceda à averbação na certidão 

de casamento termo 0795, fls. 095, livro B-005, encaminhar certidão de 

casamento à fl. 09.Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27185 Nr: 79-83.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLDS, GUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos...

A parte-exequente informou o valor do débito atualizado e pugnou pela 

penhora de imóveis em nome do executado (matrículas 3.151, 5.564, 

5.565, 5.566, 5.567 e 5.568) - fls. 141/163.

Em manifestação (fl. 82), o Ministério Público foi pelo mesmo pedido.

Contudo, o então menor, durante o curso do processo, atingiu a 

maioridade, isto em 28.06.2018.

Neste sentido, deve haver a juntada de procuração em seu nome, isto 

para estar formalmente representado processualmente.

 Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR Guerino Ubiali Neto, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularize a sua representação processual, juntado documento de 

procuração;

2. Não havendo a juntada de procuração, INTIMAR o exequente 

PESSOALMENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a sua 

representação processual, juntado documento de procuração;

3. Havendo a juntada, AO OFICIAL DE JUSTIÇA para formalizar a 

PENHORA dos imóveis, procedendo à avaliação;

4. Após, INTIMAR o executado, por meio do seu procurador constituído 

(DJe) – fls. 83/84, isso para ciência da penhora e/ou para se manifestar, 

requerendo o que de direito, nos termos do art. 841 do CPC;

5. Por fim, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 11 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva
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Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35530 Nr: 381-39.2011.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:23573/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAR Advogado Gláucio André Luiz 

do Carmo Pinto, que assina a última petição, isso para juntar procuração 

em seu nome.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34190 Nr: 609-48.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MATOS FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Não obstante o pleito, inexiste previsão para a suspensão do processo 

neste momento processual por conta do não-encontro da parte autora.

Sublinha-se que este momento é de produção de prova, inclusive 

testemunhal, conforme deferido.

Assim, INDEFERE-SE a suspensão.

Preclusa a produção probatória testemunhal.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para apresentar alegações finais;

2. Após, INTIMAR a parte-requerida para apresentar alegações finais;

3. Após, conclusos para sentença.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8595 Nr: 79-59.2001.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ELCIDES ALVES - Vulgo "Barba", 

ANCELMO CIRILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO - 

OAB:11.258-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANCELMO CIRILO DA SILVA, Filiação: 

Adelino Genuário da Silva e Maria da Penha Cerilo da Silva, data de 

nascimento: 05/06/1978, brasileiro(a), natural de Ji-paraná-RO, trabalha 

nas fazendas da região. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, 

CONDENANDO ADÃO EUCIDES ALVES e ANSELMO CIRILO DA SILVA 

quanto à infração penal do art. 157, §3º, do CP. IV DOSIMETRIA DA 

PENAPassa-se, nos termos do art. 68, caput, do Código Penal, à 

dosimetria da pena a ser aplicada. IV.1 QUANTO A ADÃO EUCIDES 

ALVES Inicia-se com o art. 59 do Código Penal:Fixação da penaArt. 59 - O 

juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências 

do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme 

seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:I - as 

penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, 

dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.Especificando-se, o que 

se tem é:1.Culpabilidade: nada que fuja ao comum, sendo normal à 

espécie, não chegando a haver, por exemplo, premeditação 

peculiar;2.Antecedentes: não há registro juntado quanto a 

antecedentes;3.Conduta social: não há notícia de que faça algo digno de 

nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia aportada no sentido 

de ser negativo o comportamento. Valoração neutra.4.Personalidade: 

desconsidera-se, pois não há exame profissional feito quanto a isso, 

tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo. Valoração 

neutra;5.Motivos: a vantagem financeira é o provável, não merecendo 

valoração negativa por ser inerente à lógica do tipo. Valoração 

neutra;6.Circunstâncias: o atingimento de mais de uma pessoa para a 

subtração revela circunstância mais grave do que a ínsita ao tipo. 

Valoração negativa;7.Consequências: além de ter deixado uma das vítimas 

sem o companheiro, deixou-a traumatizada, não mais conseguindo sequer 

visitar a mãe na cidade em que ocorreram os fatos. Valoração 

negativa;8.Comportamento da vítima: as vítimas em nada contribuíram para 

o desencadeamento fático. Valoração neutra. Partindo-se da 

consideração de cada circunstância judicial como uma fração de 1/8, 

cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas 

(30 – 20 = 10 anos ou 120 meses), conclui-se que cada circunstância 

judicial equivale a 15 meses (120/8).Com duas circunstâncias 

desfavoráveis, fixa-se a pena-base em 22 anos e 6 meses de reclusão. 

Não estão presentes atenuantes. Importante salientar que não se deve 

considerar a confissão presente. Embora o acusado tenha dito que estava 

no local dos fatos, negou todo o restante, imputando ao outro a conduta 

penalmente típica, excluindo qualquer envolvimento na prática da infração, 

o que se distancia até mesmo da confissão qualificada. Assim, não há que 

se falar em confissão. Concorre a agravante prevista no art. 61, II, “c” 

(dissimulação), pois fingiu, junto com o co-autor, estar precisando de 

apoio para resolver problema na motocicleta, levando as vítimas a ficarem 

desprevenidas. Valora-se cada agravante como uma fração de 1/6 (STF, 

HC 69392/SP), vincando-se à pena-base (por ser maior que o intervalo 

entre a máxima e mínima cominadas), concluindo-se que cada agravante 

equivale a 45 meses (270/6).Diante disso, agrava-se a pena, chegando-se 

à pena-intermediária de 26 anos e 3 meses de reclusão. Não há causas 

de aumento ou diminuição.Assim, fixa-se a pena definitiva em 26 anos e 3 

meses de reclusão e 208 dias-multa (alterada na mesma proporção da 

pena privativa de liberdade), cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato (não há indicação de renda). Quanto à 

DETRAÇÃO (art. 387, §2º, do CPP), verifica-se que o condenado ficou 

preso do dia 05/05/2001 até 31/10/2001, o que significa o tempo de 5 

meses e 26 dias, o que leva a pena, inclusive para fins de determinação 

do regime inicial do cumprimento de pena, a 25 anos, 09 meses e 04 dias 

de reclusão e 208 dias-multa. Por força do art. 33, §2º, “a”, do Código 

Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, 

estabelece-se o REGIME FECHADO para início de cumprimento da pena. 

Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, já que a pena é 

superior a 4 anos, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, o que impede, por arrasto, a suspensão 

condicional da pena (art. 77 do Código Penal).Em atenção ao art. 387, §1º, 

do CPP, bem como o art. 2º, §3º, da Lei 8.072/90, este com uma leitura que 

o torne similar àquele, conformando-o à presunção de inocência 

constitucionalmente assegurada, não havendo incremento no cenário 

relativo à liberdade do acusado, confere-se a ele o direito de recorrer em 

liberdade.IV.2 QUANTO A ANSELMO CIRILO DA SILVA Inicia-se com o art. 

59 do Código Penal:Fixação da penaArt. 59 - O juiz, atendendo à 

culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do 

agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem 

como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:I - as 

penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, 

dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.Especificando-se, o que 

se tem é:1.Culpabilidade: nada que fuja ao comum, sendo normal à 

espécie, não chegando a haver, por exemplo, premeditação 

peculiar;2.Antecedentes: não há registro juntado quanto a 

antecedentes;3.Conduta social: não há notícia de que faça algo digno de 
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nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia aportada no sentido 

de ser negativo o comportamento. Valoração neutra.4.Personalidade: 

desconsidera-se, pois não há exame profissional feito quanto a isso, 

tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo. Valoração 

neutra;5.Motivos: a vantagem financeira é o provável, não merecendo 

valoração negativa por ser inerente à lógica do tipo. Valoração 

neutra;6.Circunstâncias: o atingimento de mais de uma pessoa para a 

subtração revela circunstância mais grave do que a ínsita ao tipo. 

Valoração negativa;7.Consequências: além de ter deixado uma das vítimas 

sem o companheiro, deixou-a traumatizada, não mais conseguindo sequer 

visitar a mãe na cidade em que ocorreram os fatos. Valoração 

negativa;8.Comportamento da vítima: as vítimas em nada contribuíram para 

o desencadeamento fático. Valoração neutra. Partindo-se da 

consideração de cada circunstância judicial como uma fração de 1/8, 

cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas 

(30 – 20 = 10 anos ou 120 meses), conclui-se que cada circunstância 

judicial equivale a 15 meses (120/8).Com duas circunstâncias 

desfavoráveis, fixa-se a pena-base em 22 anos e 6 meses de reclusão. 

Não estão presentes atenuantes. Importante salientar que não se deve 

considerar a confissão presente. Embora o acusado tenha dito que estava 

no local dos fatos, negou todo o restante, imputando ao outro a conduta 

penalmente típica, excluindo qualquer envolvimento na prática da infração, 

o que se distancia até mesmo da confissão qualificada. Assim, não há que 

se falar em confissão. Concorre a agravante prevista no art. 61, II, “c” 

(dissimulação), pois fingiu, junto com o co-autor, estar precisando de 

apoio para resolver problema na motocicleta, levando as vítimas a ficarem 

desprevenidas. Valora-se cada agravante como uma fração de 1/6 (STF, 

HC 69392/SP), vincando-se à pena-base (por ser maior que o intervalo 

entre a máxima e mínima cominadas), concluindo-se que cada agravante 

equivale a 45 meses (270/6).Diante disso, agrava-se a pena, chegando-se 

à pena-intermediária de 26 anos e 3 meses de reclusão. Não há causas 

de aumento ou diminuição.Assim, fixa-se a pena definitiva em 26 anos e 3 

meses de reclusão e 208 dias-multa (alterada na mesma proporção da 

pena privativa de liberdade), cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato (não há indicação de renda). Quanto à 

DETRAÇÃO (art. 387, §2º, do CPP), verifica-se que o condenado ficou 

preso do dia 05/05/2001 até 31/10/2001, o que significa o tempo de 5 

meses e 26 dias, o que leva a pena, inclusive para fins de determinação 

do regime inicial do cumprimento de pena, a 25 anos, 09 meses e 04 dias 

de reclusão e 208 dias-multa. Por força do art. 33, §2º, “a”, do Código 

Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, 

estabelece-se o REGIME FECHADO para início de cumprimento da pena. 

Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, já que a pena é 

superior a 4 anos, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, o que impede, por arrasto, a suspensão 

condicional da pena (art. 77 do Código Penal).Em atenção ao art. 387, §1º, 

do CPP, bem como o art. 2º, §3º, da Lei 8.072/90, este com uma leitura que 

o torne idêntico àquele, conformando-o à presunção de inocência, não 

havendo incremento no cenário relativo à liberdade do acusado, 

confere-se a ele o direito de recorrer em liberdade.V DISPOSIÇÕES FINAIS 

– À SECRETARIACONDENAM-SE os réus ao pagamento das custas e 

despesas processuais, em proporção, as quais, pela situação de pobreza 

indicada, ficam com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC. Não havendo discussão sobre o assunto, DEIXA-SE de condenar os 

réus ao pagamento de valor mínimo a título de indenização civil. Decreta-se 

o PERDIMENTO, em favor da União, da arma de fogo e das munições 

encontradas, isso por conta do art. 91, II, “a”, do Código Penal. Caso ainda 

não tenha sido feito, encaminhar a ARMA E MUNIÇÕES ao Comando do 

Exército deste Estado, isso para destruição ou doação, nos termos do art. 

25 da Lei 10.826/03. Nomeado como defensor dativo (fl. 303), fixam-se 

como honorários advocatícios ao advogado JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO (OAB 11258-A/MT) o valor de 04 URH, o qual deve ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para 

cobrança de honorários (devidamente selada).Nomeado como defensor 

dativo (fl. 304), fixam-se como honorários advocatícios ao advogado 

FLORENTINO APARECIDO MARTINS (OAB 9659/MT) o valor de 4 URH, o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).Oportunamente, após certificar o trânsito em julgado desta 

sentença, adotar as seguintes providências:1.À CONTADORIA para 

calcular custas e demais despesas processuais;2.Quanto à PENA DE 

MULTA, proceder de acordo com o art. 686 do CPP e arts. 1598 e ss. da 

CNGC;3.Proceder à formação de Autos de EXECUÇÃO PENAL, com a 

expedição de guia definitiva (ou provisória, conforme for), encaminhando 

conclusos para fins de especificação do cumprimento da pena 

(decretação de prisão, admonitória, local de cumprimento, etc.);4.Proceder 

às COMUNICAÇÕES devidas ao Instituto Nacional de Identificação, ao TRE 

(via INFODIP), ao Cartório Distribuidor e às demais indicadas no art. 1453 

da CNGC;5.VERIFICAR a existência de armas, objetos e veículos 

apreendidos sem destinação, remetendo, neste caso, os autos 

conclusos;6.Após, arquivar com as baixas e cautelas de estilo.Ciência ao 

Ministério Público.Publicar.Intimar, observando-se o art. 392 do 

CPP.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 30 de maio de 2017.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 11 de setembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63348 Nr: 236-75.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RWC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HV-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos contidos na Inicial, 

EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC para:a)RECONHECER E DISSOLVER a 

união estável havida entre ROSINHA WALTRIN CARVALHO e HELFRIT 

VOIGT pe lo  per íodo compreendido ent re  01/2007 a té 

01/2014;b)PARTILHAR OS BENS descritos, em proporção igualitária para 

cada um, isto é, 50% (cinquenta por cento), devendo ficar em condomínio 

até a alienação, ocasião em que será meado o valor recebido, valor este a 

ser apurado em liquidação de sentença.CONDENA-SE a parte-requerida 

ao pagamento das despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 

do CPC).CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento dos honorários, 

estes fixados em 10% sobre o valor da causa.IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias e as anotações de praxe.Publicar. Intimar. 

Cumprir.Decretada a revelia e não tendo havido comparecimento da 

parte-requerida com advogado, DESNECESSÁRIA a sua intimação. 

Cotriguaçu/MT, 12 de setembro 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62041 Nr: 437-04.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, em relação ao art. 147 do CP, quanto a ADÃO RAMOS 

DE SOUZA, o que se faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV 

e 109, ambos do Código Penal. No mais, JULGA-SE IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia pelo Ministério Público, concordando-se 

com o conteúdo das alegações finais do próprio Ministério Público, 

ABSOLVENDO ADÃO RAMOS DE SOUZA quanto à infração penal do art. 

129, §9º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal. IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIASem custas e 

despesas processuais.Tendo havido nomeação de Defesa, fixam-se 

como honorários advocatícios a MATEUS GONÇALVES DA SILVA (OAB 

21.384/MT) o valor de 04 URH, o qual deve ser custeado pelo Estado de 

Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de 

honorários (devidamente selada).Oportunamente, após certificar o trânsito 
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em julgado desta sentença, adotar as seguintes providências:1.Arquivar 

com as baixas, anotações e comunicações necessárias. Ciência ao 

Ministério Público.Publicar. Intimar, observando-se o art. 392 do 

CPP.INTIMAR a vítima. Cotriguaçu/MT, 11 de setembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68376 Nr: 466-49.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROBERTO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - 

OAB:11681

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO ROBERTO DE ARAUJO, Cpf: 

04891012161, Rg: 24257346, Filiação: Roseli Sandra de Araújo, data de 

nascimento: 17/01/1994, brasileiro(a), natural de Juruena-MT, solteiro(a), 

mecanico de motos, Telefone (66) 98447-8585. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para o recolhimento das custas e R$ 136,23 ( Cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos) para fins da guia de Taxas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral 

de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Fica 

vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e/ou 

CPF/CNPJ, das parte requerida dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 12 de setembro de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010026-10.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE BORGHETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida para Audiência de Conciliação redesignada para o dia 

09/10/2018, às 14h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 12 de setembro de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010187-93.2010.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS (ADVOGADO(A))

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos... Preenchidos os pressupostos pertinentes à espécie, de rigor o 

início do cumprimento da sentença. Por isto, à SECRETARIA para: 1. 

CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”, se ainda não foi feito; 2. INTIMAR o requerido para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante da condenação 

(art. 523, do CPC), atentando-se ao disposto no art. 523, §1°, do CPC 

(incidência de multa de 10%); 3. Não efetuado o pagamento no prazo 

mencionado, com ou sem a impugnação (“embargos”) do executado, 

certifique-se e intimar a parte-autora para algum requerimento; 4. Já 

havendo requerimento de alguma forma de penhora (Bacenjud, por 

exemplo), conclusos sem a necessidade de intimar a parte-autora. Intimar. 

Cumprir. Cotriguaçu/MT, 25 de agosto de 2018. Dante Rodrigo Aranha da 

Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010187-93.2010.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS (ADVOGADO(A))

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos... Preenchidos os pressupostos pertinentes à espécie, de rigor o 

início do cumprimento da sentença. Por isto, à SECRETARIA para: 1. 

CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”, se ainda não foi feito; 2. INTIMAR o requerido para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante da condenação 

(art. 523, do CPC), atentando-se ao disposto no art. 523, §1°, do CPC 

(incidência de multa de 10%); 3. Não efetuado o pagamento no prazo 

mencionado, com ou sem a impugnação (“embargos”) do executado, 

certifique-se e intimar a parte-autora para algum requerimento; 4. Já 

havendo requerimento de alguma forma de penhora (Bacenjud, por 

exemplo), conclusos sem a necessidade de intimar a parte-autora. Intimar. 

Cumprir. Cotriguaçu/MT, 25 de agosto de 2018. Dante Rodrigo Aranha da 

Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010187-93.2010.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS (ADVOGADO(A))

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o requerido 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante da 

condenação (art. 523, do CPC), atentando-se ao disposto no art. 523, §1°, 

do CPC (incidência de multa de 10%); COTRIGUAÇU, 12 de setembro de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino
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Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50673 Nr: 2513-60.2017.811.0034

 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: MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes interessadas para 

que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de ref.84.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55129 Nr: 1057-41.2018.811.0034

 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): ALINE RIBEIRO DA SILVA, Leonir da Silva, 

ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que 
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 SENTENÇA: Autos n°: 294-11.2016.811.0021 - Código nº: 40719 - 

Natureza: Ação Penal Pública Incondicionada - Autor: Ministério Público 

Estadual - Réu: Thalison Gabriel Ramos de Souza Vasco - Imputação: Art. 

33, caput, da Lei 11.343/06. SENTENÇA. VISTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia contra THALISON 

GABRIEL RAMOS DE SOUZA VASCO, devidamente qualificado nos autos, 

o atribuindo a conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 

Constam na denúncia os seguintes relatos: “Consta do incluso Inquérito 

Policial que no dia 09 de março de 2016, por volta das 08h35min, na 

Cadeia Pública desta cidade localizada na Avenida Costa e Silva, Centro, 

de Dom Aquino/MT, o denunciado transportou, trouxe consigo e entregou 

a consumo 01 (uma) grande porção de substância aparentando ser 

maconha, droga esta capaz de causar dependência física ou psíquica, 

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

cujas características pessoais e dos fatos impedem a conclusão de ser 

única, exclusiva e imediatamente para consumo, bem como demais 

características corriqueiras de traficância. Segundo restou apurado, na 

indigitada data e hora, o Diretor da Unidade Prisional estava fazendo a 

segurança no pátio da cadeia, ocasião em que avistou uma sacola sendo 

lançada de fora dos murros da unidade, e ao verificar, tratava-se de 

substância aparentando ser maconha. Denota-se dos autos, que na 

sequência do fato acima, o Diretor da Cadeia acionou os agentes 

penitenciários plantonistas, que saíram em perseguição ao suspeito e este 

empreendeu fuga ao perceber que estava sendo perseguido, vindo a ser 

detido posteriormente na praça central da cidade. Após, a guarnição foi 

acionada para fazer a condução do denunciado à Delegacia de Polícia 

Judiciária Civil de Dom Aquino, onde o denunciado confessou a autoria 

delitiva e informou ainda que a droga apreendida era uma encomenda do 

reeducando Maurício Rodrigues dos Santos. Diante disso, existem no feito 

em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a 

autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 

02), Auto de Apreensão (fl. 11) e Laudo Pericial Provisório (fl. 12).” O 

denunciado foi preso em flagrante delito no dia 09 de março de 2016. Foi 

convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, na mesma data. O 

acusado foi devidamente notificado à ref. 22. À ref. 26, foi apresentada 

defesa preliminar. A denúncia foi recebida em 07 de junho de 2016, 

conforme ref. 29. O acusado foi devidamente citado à ref. 69. 

Designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 30.06.2016. 

Realizada a instrução, foram ouvidas as testemunhas, bem como 

realizou-se o interrogatório do réu. Nesta mesma oportunidade foi deferido 

o pedido de revogação da prisão preventiva e determinado fosse oficiada 

a Politec para juntar aos autos laudo definitivo (ref. 72/73). Após, 

sobrevindo o laudo definitivo da droga, encerrou-se a instrução criminal 

(ref. 86). Em seguida, o representante do Ministério Público apresentou 

alegações finais, pugnando pela condenação do acusado pela prática do 

delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Em alegações finais, 

a defesa requereu que a pena base seja fixada no patamar mínimo legal, 

com regime diverso do fechado, conforme recente decisão exarada pelo 

STF por ter o réu cometido tráfico privilegiado, que lhe sejam aplicadas as 

atenuantes de confissão espontânea e menoridade e também a causa de 

diminuição do §4º do artigo 33 da lei 11.343/06. Ademais, reitera-se o 

pedido realizado na revogação da prisão preventiva, requisitando-se à 

autoridade policial que preste informações acerca da existência de exame 

de corpo de delito quando da prisão em flagrante do denunciado, e caso 

não exista, que justifique fundamentadamente a sua não realização, bem 

como remeta-se cópia dos autos ao MP para requerer o que entender de 

direito, tendo em vista a séria acusação, no interrogatório judicial, de 

abuso de poder por parte dos policiais. É o ligeiro relatório. Fundamento e 

decido. Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal do 

acusado THALISON GABRIEL RAMOS DE SOUZA VASCO como incurso 

no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Consta no incluso inquérito policial 

que no dia 09 de março de 2016, por volta das 08h35min, na Cadeia 

Pública desta cidade localizada na Avenida Costa e Silva, Centro, de Dom 

Aquino/MT, o denunciado transportou, trouxe consigo e entregou a 

consumo 01 (uma) grande porção de substância aparentando ser 

maconha, droga esta capaz de causar dependência física ou psíquica, 

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

cujas características pessoais e dos fatos impedem a conclusão de ser 

única, exclusiva e imediatamente para consumo, bem como demais 

características corriqueiras de traficância. DA MATERIALIDADE - 

Apresentam-se escorreitamente comprovados os elementos objetivos do 

tipo penal previsto no art. 33, Lei 11.343/06, ante termo de apreensão, 

laudo de constatação preliminar e laudo definitivo apontando resultado 

positivo para Cannabis Sativa L. (maconha). Ressalto que o laudo pericial 
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comprova que havia maconha nas substâncias apreendidas, estando as 

referidas substâncias incluídas na lista F1 da RDC nº 15, de 01/03/07, que 

regulamenta a Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde, tratando-se, portanto, de substância entorpecente de 

uso proscrito no Brasil. Presente está, portanto, o elemento normativo do 

tipo, uma vez que a substância apreendida amolda-se ao conceito de 

substâncias entorpecentes, não se cogitando, ademais, qualquer forma de 

autorização legal para seu transporte. DA AUTORIA - Quanto à autoria, as 

provas orais, consistentes nos depoimentos das testemunhas, são 

convergentes ao relatar que a droga apreendida foi arremessada pelo réu, 

corroborado pela própria confissão do réu. Em seu interrogatório, tanto 

extrajudicial quanto judicial, o réu confessou a autoria delitiva do delito de 

tráfico, argumentando que comprou a droga na cidade de Campo Verde e 

tentou jogá-la para dentro dos muros da Cadeia Pública desta Urbe, 

vejamos o seu depoimento em Juízo: “(...) Por volta das 08h00min da 

manhã eu fui na cadeia de Dom Aquino entregar umas compras para o 

reeducando Mauricio. Chegando lá eu estava lá esperando, chegou o 

diretor pra começar a trabalhar. Eu fiquei lá na frente e eles me viram, ai 

ficou achando que ia colocar as drogas nas compras e eu não coloquei. 

Fui até a base lá que estava abandonada e joguei a droga sim, a droga 

caiu no telhado e não chegou a cair lá dentro. Nisso aí eles estavam lá no 

fundo olhando, ai na hora que a sacola passou eles falou “ó lá ó lá”. Aí na 

hora que eu sai de dentro tinha dois agente correndo pro meu lado, aí eu 

peguei e sai correndo pra cima virei na Comajul, subi e parei na praça. Eu 

tava com uma mochila e um shorts dentro. No que eu cheguei na praça 

tinha uma caminhonete que estava dando apoio pra eles veio atrás de mim. 

Aí eu acabei me rendendo. Mandaram eu deitar no chão eu deitei no chão, 

o diretor Amarildo chegou e me deu uma gravata, me puxou pra cima. E o 

outro já chegou e me puxou pra trás, arrancou meu tênis jogou no chão, e 

me deu umas porradas. Me jogaram na viatura e me levaram na cadeia de 

Dom Aquino. Chegando na cadeia lá abriram a viatura, começaram a me da 

uns tapas, acertou meu ouvido que até estourou meu ouvido. Mandaram 

eu deitar no chão em uma poça da agua lá e eu deitei. No que eu deitei 

chamaram o Mauricio, porque disseram que eu tinha falado que eu tinha 

falado que a droga era dele. Chegou deram uns tapas nele, e enquanto 

isso eu estava no chão. O diretor subiu em cima de mim e perguntou 

quantos quilos ele estava pesando., e eu falei que não sabia. Nisso aí me 

pegaram pelo coes da calça, pela camisa, me suspenderam no ar, me 

jogaram dentro da viatura de novo. Me conduziram até a delegacia. 

Chegando lá na delegacia, os policias comentando lá, falou que tinha visto 

prender eu, mas acho que era alguém que tinha fugido na cadeia. A droga 

eu comprei em Campo Verde, com os meninos que ficam no buraco do 

prefeito traficando lá, eu só fumo. Eu comprei a droga porque eu tava 

devendo um dinheiro pro povo que tava lá dentro da cadeia lá. A droga eu 

falar não posso pra quem era não Juíza porque si eu falar o nome da 

pessoa vai complicar mais ainda minha situação. Não devia droga lá 

dentro, mas devia da rua. Que levou a droga pra pagar a conta que devia. 

Que não é conta baixa é conta alta. Que sai em uma sexta-feira atarde e 

retornei na quarta. Que estava algemado pra traz, na praça, enquanto 

está deitado no chão. Quem presenciou só foi o diretor. Amarildo, o Pedro 

Paulo, o Marcondes, e eu não, e lembro mais, foram os únicos que viram. 

Que tinham outros agentes que estavam de fora que dava dando apoio 

também e presenciaram, tiraram fotos de mim e colocaram no whatsapp. 

Que o agente Pedro Paulo foi la dentro pegou o saco de lixo voltou, jogou o 

saco de lixo na minha cabeça 03 vezes enquanto estava deitado no chão 

e me deu um chute na cara. Que fizeram isso porque tinha jogado droga lá 

dentro. Que nem levaram pra fazer corpo de delito não levaram. Que da 

primeira vez fez corpo de delito e dessa vez não, que até meu ouvido 

ficou estourado. Que confessa que jogou a droga lá dentro. Tinha sido 

solto na sexta, e que na sexta-feira anoite foi pra Campo Verde. Voltei na 

quarta pra trazer as compras e aproveitei pra arremessar o “bagui” pra 

morrer a minha divida. A hora que eu percebi que eles tavam correndo 

atrás de mim eu sai correndo. Aí eu fui parar na praça porque eu não 

conheço Dom Aquino direito. Quem fez a abordagem fez a abordagem foi 

o sistema prisional, o agente Marcondes sozinho. Que depois chegou o 

sistema prisional. Que o agente Marcondes algemou pra trás. Que chegou 

na sequência o Pedro Paulo e o Diretor Amarildo. Que o bateram. Que 

estava sentado e algemado com as mãos pra trás. Que não ofendeu 

ninguém nesse momento. Levei um tapa aqui que eu fiquei até surdo, se 

eu prendesse o ar sai por aqui. Fiquei surdo uns bons dias, entrou agua 

dentro e ficou doendo. Mas agora tá normal. Depois que me levaram na 

cadeia me conduziram pra delegacia, mas foi o sistema prisional, a policia 

eu não vi lá não. Fui ouvido no boletim de ocorrência. Lá na Delegacia de 

policia eu não narrei nada disso. Não narrei porque eu tava na presença 

dele. Eu não falei não porque eu já tinha apanhado e estava com medo. 

(...)” (CD-ROM de fl. 189). A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda 

que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só 

podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, 

naquelas em que lhe evidencie a insinceridades, ou quando tiver prova 

veemente em contrário. No caso em debate, verifico que a confissão 

surgiu de maneira espontânea e não há a remota hipótese de 

auto-imputação falsa, porque a revelação do acusado foi confirmada 

pelos depoimentos testemunhais. O diretor da cadeia, em seu depoimento 

relatou que: “(...) Que estava presente na data dos fatos. Era uma 

quarta-feira, o dia que entra as compras na unidade. Geralmente nesse 

dia tem muita movimentação extramuros na unidade, tanto de familiares de 

presos, tanto de gente que vem trazer compras. E nesse dia a gente 

redobra a atenção. Os agentes são acostumados a ficar no fundo da 

unidade. E quando nós estávamos lá, ouvimos o barulho da sacola 

passando no vento. Aí eu falei lançaram, e saímos eu e o outro agente 

pela porta da frente da unidade. Nós sabíamos que eles estavam ali 

naquele prédio abandonado da PM, porque aquilo lá é um câncer pra nos, 

porque aquilo ali seve de tudo. A hora que nós viramos a esquina o agente 

avistou ele uns 100 metros já na esquina de cima. Nós saímos em 

perseguição. Nisso eu voltei, os outros agentes ainda tava tirando a 

viatura, eu passei pela rua do correio, porque a impressão que eu tive foi 

que ele virou, ai eu tentei cercar ele pela frente. Que nesse intervalo a 

hora que eu cheguei na esquina veio uma camioneta virou a esquina já 

cantando pneu e subiu, ai eu falei “ahh, alguém estava dando fuga”. Que 

nisso estava passando um policial civil eu pedi pra ele parar pra ele me 

ajudar a ir atrás. Aí nos saímos, e na hora que a gente chegou na praça a 

caminhoneta parou eu avistei que era um agente que estava na 

perseguição que parou um carro e pediu apoio. Aí ele cercou por cima e 

eu e esse outro policial civil entramos por baixo. Que ai já avistei ele, 

dentro da praça, ele tava com uma mochila nas costas. Ele parou eu acho 

que pra trocar de roupa, porque na revista que nos fizemos nele tinha uma 

roupa dentro da mochila. No que ele parou o agente chegou e rendeu ele. 

Ai eu já cheguei imobilizei e algemamos ele. Na hora que eu tava lá 

revistando ele que eu reconheci ele. Ele tava preso, ele saiu em uma 

sexta-feira, recebeu alvará pela comarca de Campo Verde, quando foi na 

quarta feira ele retornou, só pode ter vindo pra trazer essa droga, porque 

ele não tinha mais vinculo nenhum lá dentro. Veio fazer uma presa para os 

outros irmãozinhos ou fazer uma “moralzinha” lá dentro da cadeia. Aí nos 

trouxemos ele na unidade. A droga não chegou a cair dentro, ficou no 

telhado. Aí os agentes que ficou lá pegou, tinha lá uma carteira de cigarro 

fox recheada de droga, um tabletezinho do tamanho de uma carteira de 

cigarro, bem embalada todo arrumadinho. Perguntando pra ele pra quem 

que era a droga. Ele no inicio alegou que era pra outro detento, tal de 

Mauricio. Mas eu não acreditei muito, por que o Mauricio não é um dos 

cabeças lá dentro pra comercializar droga. Não sei por que ele falou que 

era do Mauricio. Retiramos o Mauricio e ele falou que não sabia de nada. 

Levamos os dois pra policia civil pra eles investigarem e averiguarem. (...)” 

(CD-ROM). Por sua vez, os policiais relataram que: “(...)Eu estava de 

serviço no dia, eu e o subtenente Francismar. A gente foi acionado pelo 

pessoal, pelo diretor da cadeia. E ele informava que o rapaz tinha jogado 

uma sacola lá dentro com substancia, com entorpecente. Aí então a gente 

deu apoio pra eles, tava na praça ali, pegaram ele dentro da praça. E 

conduziram a viatura deles até a cadeia. E a gente fez a condução até a 

delegacia, e registramos o boletim de ocorrência. Que deixamos pra 

providencias. Que quando foram solicitados a policia já estava no encalço 

deles, quando chegamos na praça eles já estava com eles já seguro. Que 

a gente deu um apoio na condução. Porem eles foram na viatura deles, 

dos agente prisional. Foi num dia em que eles tem como entrada de 

alimentos, “jumbo”. E nesse dia esse rapaz que esta sendo flagranteado 

ele estava ao lado da cadeia, em um prédio inacabado. E dali ele fez o 

arremessou. Ele arremessou a sacola do lado da cadeia. E tinham dois 

agentes, eu não me recordo o nome, que viram flagrantearam essa ação 

dele. Foi quando eles tentaram impelir, ele sai correndo, e o pessoal correu 

atrás dele e o diretor foi até a gente pra gente dar o apoio. Que quem fez a 

detenção dele foi os agentes. (...)”(C.T.P. – CD-ROM). “(...) A gente foi 

solicitada pelos agentes prisionais, que flagraram o Talisson atirando pra 

dentro do presidio. E que em seguida saiu correndo em sentido a praça 

central. A gente saiu a guarnição nossa e o pessoal dos agentes prisional, 

saíram também. Aí lá na praça central eles o localizaram. Quando a gente 
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chegou ele já tinha sido detido pela guarnição pelo agente prisional. Que a 

gente fez a prisão dele e o conduziu pra delegacia. (...)” (F.F.N. – 

CD-ROM). Ante o contexto do depoimento das testemunhas, denota-se a 

existência de dolo direto do acusado em arremessar a droga adquirida na 

Cidade de Campo Verde para dentro da cadeia pública local e após 

empreender fuga. Oportuno esclarecer que a jurisprudência dá aos 

policiais que acompanharam a diligência, quando envolve o delito de tráfico 

de drogas ampla credibilidade, quando em consonância com todo o 

contexto probatório. Vejamos: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE 

ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33)- PRISÃO EM FLAGRANTE 

- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - TESTEMUNHAS 

UNÍSSONAS - ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM O 

EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA - DEPOIMENTOS SUSPEITOS DOS POLICIAIS 

- INEXISTÊNCIA - ALEGADA INVALIDADE DO DEPOIMENTO DE 

TESTEMUNHA MENOR DE IDADE - INOCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS 

ARTS. 202 E 205 DO CPP - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DOSIMETRIA - 

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE 

DROGAS - PENA READEQUADA. I - O crime de tráfico ilícito de 

entorpecente é de ação múltipla, contendo várias modalidades de 

condutas delituosas, as quais compõem uma única modalidade delitiva, de 

modo que a presença de apenas uma delas é suficiente para o agente 

incidir nas penas cominadas ao tipo descrito no art. 33 da Lei n. 

11.343/2006. Na hipótese de comprovada a venda de estupefaciente a 

indivíduo menor de idade sem autorização legal, bem como armazenagem 

de droga na residência do agente para fins de praticar o comércio espúrio, 

configurada está a conduta tipificada no art. 33, caput da Lei Antidrogas, 

nas modalidades ''venda'' e ''guarda''. II - Não há falar em ilegalidade de 

depoimento prestado por policial que atuou nas investigações se este 

atendeu ao disposto no art. 155 do CPP. Ademais, o status funcional da 

testemunha por si só não suprime o valor probatório de sua versão, que 

goza de presunção juris tantum de veracidade, especialmente quando 

prestado em juízo, ao abrigo da garantia do contraditório. Por isso, as 

declarações de policial só não terão valor se não encontrarem suporte 

nos demais elementos de convicção existentes nos autos, ou que com 

eles não se harmonizarem. III - O depoimento prestado em juízo por 

adolescente de 16 anos de idade é plenamente válido como meio de prova, 

haja vista não haver qualquer dispositivo legal que lhe confira especial 

valoração. IV - Em se verificando que a ré é primária, possui bons 

antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica à 

atividade delituosa, imperioso aplicar-se-lhe a minorante do § 4º, do art. 33 

da Lei n. 11.343/06, notadamente quando as circunstâncias do caso 

concreto, como a quantidade e o tipo de droga, permitem chegar-se a esta 

conclusão. Nesse aspecto, embora a ré preencha os requisitos legais 

supracitados, com base nas circunstâncias em que fora cometido o delito, 

necessário se faz a aplicação do quantum de redução no patamar de 1/6. 

(TJ-SC - ACR: 661483 SC 2010.066148-3, Relator: Salete Silva Sommariva, 

Data de Julgamento: 30/05/2011, Segunda Câmara Criminal, Data de 

Publicação: Apelação Criminal (Réu Preso) n. , de Chapecó). Portanto, bem 

enquadrada está a conduta do réu no tipo penal do art. 33, caput, da Lei 

nº 11.343/06, não havendo dúvidas de que ele efetivamente arremessou 

derivado de maconha para dentro da cadeia pública local, sendo certo, 

ainda, que o mesmo possuía plena capacidade de discernimento de sua 

conduta delituosa. Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos 

e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes 

de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica 

do art. 33, Lei 11.343/06. DISPOSITIVO - Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o 

acusado THALISON GABRIEL RAMOS DE SOUZA VASCO, qualificado nos 

autos, como incurso no crime descrito no artigo 33, caput da Lei 

11.343/06. DA DOSIMETRIA DA PENA. Analisadas as diretrizes do artigo 

59, do Código Penal e, em observância ao disposto pelo artigo 42, da Lei 

11.343/06, verifico que a culpabilidade é normal a espécie; não há registro 

de antecedentes nos termos da Súmula 444 do STJ; sua conduta social e 

personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; o motivo 

do crime revelou-se reprovável, eis que o réu praticou o delito em apreço 

para quitar dívida de drogas; quanto as circunstâncias estas também em 

nada lhe favorece, posto que praticou o delito nas dependências de uma 

Cadeia Pública (estabelecimento prisional), com efeito, considerando que 

tal circunstancia se enquadra como causa de aumento, deixo de valorá-la 

nesta oportunidade para não incorrer-me em bis in idem; as 

consequências do crime são desconhecidas. A pena prevista para o 

crime em tela é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento 

de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Diante das 

ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo como necessária e 

suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em 07 (sete) 

anos de reclusão. Concorrendo as atenuantes tipificadas no artigo 65, 

inciso I e inciso III, alínea “d”, do Código Penal, quais sejam ser ao agente 

menor de 21 anos na época dos fatos e a confissão espontânea, atenuo a 

pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses, passando a dosá-la em 05 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Inexistem circunstâncias 

agravantes a serem consideradas. Por sua vez, concorrendo uma causa 

de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 

(crime cometido nas dependências de estabelecimento prisional), aumento 

a pena anteriormente dosada em seu patamar mínimo, qual seja, um sexto, 

passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão. PRESENTE, ainda, a causa de diminuição prevista no artigo 

33, § 4º, da Lei 11.343/2006, considerando que o réu é primário, de bons 

antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra 

organização criminosa. Assim, ante as circunstancias do fato diminuo a 

pena em seu patamar máximo, qual seja 2/3 (dois terços), passando a 

dosá-la em 02 (dois) anos e 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão. 

Quanto à pena de multa a ser aplicada cumulativamente por força do 

disposto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, considerando a natureza, a 

personalidade e a conduta social do agente, a gravidade da infração penal 

e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo-a em 

200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário 

mínimo vigente à época do fato, tendo em vista ainda a capacidade 

econômica do réu, devendo ser observado, quanto a sua execução, o 

disposto no art. 51 do Código Penal. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a 

pena do acusado THALISON GABRIEL RAMOS DE SOUZA VASCO em 02 

(dois) anos e 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS - As multas fixadas nesta sentença serão à 

razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos 

fatos. Tendo em vista a pena aplicada, estabeleço o regime ABERTO, nos 

termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, 

consubstanciado ao fato de que o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, com redação 

dada pela Lei nº 11.464/07, que veda a aplicação de regime inicial diverso 

do fechado. Considerando que o crime não foi cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa, e que a pena não foi superior a quatro anos, e 

atento, ainda, que se trata de réu primário e que preenchem os demais 

requisitos previstos no art. 59, do Código Penal, substituo a pena privativa 

de liberdade por 02 restritivas de direitos, conforme permite o art. 44, do 

referido Estatuto Penal, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e 

prestação pecuniária que estabeleço no valor de 01 salário mínimo a 

época da prolação da sentença, uma vez que a jurisprudência vem 

seguindo majoritariamente a Resolução do Senado Federal nº 005/2012 

que julgou inconstitucional a redação “vedada a conversão em pena 

restritiva de direito” constante no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06. 

Incabíveis os benefícios do art. 77 (suspensão condicional da pena) do 

Código Penal, em razão da incidência do art. 44 do CP. Tendo em vista que 

o acusado esta sendo assistido pela Defensoria Pública deixo de 

condená-lo ao pagamento das custas processuais. DESTINAÇÃO DOS 

OBJETOS APREENDIDOS APÓS O TRANSITO EM JULGADO. Com 

fundamento no art. 62, c.c art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, declaro o 

perdimento da bolsa e do short apreendidos, pelo fato de terem sido 

efetivamente usados para o tráfico, assim, após o trânsito em julgado da 

presente, procedam-se as suas DESTRUIÇÕES. Quanto a droga 

apreendida, oficie-se à Autoridade Policial responsável para proceder a 

sua destruição, em consonância com a Lei de Drogas. Transitada em 

julgado esta decisão, determino: a) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 

b) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; c) Oficie-se ao 

TRE/MT; d) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a 

ao Juízo competente. Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas 

de estilo. Sem prejuízo do acima exposto, OFICIE-SE à autoridade policial 

que preste informação acerca da existência de exame de corpo de delito 

quando da prisão em flagrante do denunciado, e caso não exista, que 

justifique fundamentadamente a sua não realização, no prazo de 10 (dez) 

dias. Em seguida, DETERMINO que seja encaminhado a cópia do 

interrogatório do réu, existente nos autos de Código 40501, conforme 

certificado à Ref. 79, bem como, cópia do interrogatório prestado em Juízo, 

nestes autos, e ainda, cópia da resposta do Ofício a ser expedido à 

autoridade policial, ao Ministério Público Estadual, para apuração dos fatos 

narrados. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dom 
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Aquino-MT, 28 de setembro de 2016. Luciana Braga Simão Tomazetti - 

Juíza de Direito. Eu, Marli Ribeiro Santos, digitei.

 Dom Aquino - MT, 4 de setembro de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 002/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor, Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca de Feliz 

Natal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.... FAZ 

SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 

é a seguinte a relação das inscrições preliminarmente deferidas para o 

TESTE SELETIVO PARA CADASTRO DE RESERVA DE ESTAGIÁRIOS 

NÍVEL MÉDIO do Fórum da Comarca de Feliz Natal/MT, que de 

conformidade com o Edital nº 001/2018 disponibilizado do DJE nº 10.291, 

de 10/07/2018, Edital n.º 014/2012/GSCP, disponibilizado no DJE nº 8.813, 

de 17/05/2012 e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para realização do certame nesta Comarca. Cabe ressaltar que a 

data e o local do referido teste seletivo será divulgado em novo Edital. 

Relação dos candidatos inscritos na comarca de Feliz Natal/MT:

1.GABRIELA LIMBERGER DOS SANTOS 2. MILENA VITORIA DOS SANTOS 

ALBUQUERQUE 3. ANA MARIA DA SILVA PEREIRA 4. IZAK JOSE DA 

SILVA PEREIRA 5. LORENA DEVETAK COLEONE 6. VITOR GABRIEL DE 

SOUZA ALMEIDA 7. WANDELA VITORIA SOARES 8. JESSE BARBOSA DA 

CONCEIÇÃO 9. ANALICE SANDRIN 10. LEONARDO BRAIAN DE SOUZA 

DOMINGUES 11. DOUGLAS SOUSA RIGUER 12. ALANA FERREIRA DE 

FREITAS 13. EDUARDO DE AVILA E SILVA 14. CAROLINA SALTON 

SANTA CATHARINA 15. DANIELA APARECIDA DE LIMA GALVÃO 16. 

VANESSA CAROLINA VIEIRA DE SOUZA 17. DEBORA LUISA SALTON 18. 

KIMBERLI KAUANA DE LIMA 19. MARIA LUIZA OLIVEIRA FERREIRA 20. 

BRUNO OLIVEIRA FERREIRA 21. JAIRO JUNIOR FERREIRA ROSA 22. 

LEANDRO OLIVEIRA FERREIRA 23. CRISTIAN GABRIEL FISCHER 24. ANA 

LUIZA VARGAS BEZERRA 25. TAMIRES MACHADO PEREIRA 26. JOÃO 

VITOR LÓSS TOZZINI 27. LUCAS DANTAS FERREIRA 28. NATHALY DE 

CARVALHO MARIA CANHETE 29. ALINE DE OLIVEIRA RICARDO 30. RAUL 

FERREIRA ALVES 31. ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou 

expedir o presente edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 

na forma da lei. Aos doze de setembro de 2018. (12/09/2018), eu Mailza 

Ramos de Araújo, Gestora Geral, que digitei e subscrevo.

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito/Diretor do Foro em 

Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46901 Nr: 990-79.2007.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO NATALINO SCARIOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO SCARIOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:MT-4390-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, 

ELIANE FRUTO - OAB:10.372/MT

 Certifico a junatada de manifestação do perito as folhas 85, bem como, 

intimo as partes para pugnarem o que de direito, conforme determinação 

de folha 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85075 Nr: 1831-88.2018.811.0093

 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: Rafael Pavei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA, CLEVERSON 

LUIZ ANACLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1831-88.2018.811.0093

Código nº: 85075

Vistos em correição.

 No intuito de obter mais dados acerca do objeto deste mandamus, deixo 

para apreciar o pleito liminar depois de fornecidas as informações pelas 

autoridades impetradas.

NOTIFIQUEM-SE (art. 7º, I, Lei 12.016/2009).

Após as informações, conclusos.

De Sorriso para Feliz Natal-MT, 11 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85057 Nr: 1822-29.2018.811.0093

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON JONAS JARDIM DA CRUZ, EDIR 

ELSON ALVES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA, 

MAYCON LUIZ PEREIRA WEISS, STANIEL CUNHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21747/O

 Autos n. 1822-29.2018.811.0093

Código n. 85057

Vistos, etc.

Cuida-se de comunicação de prisão, encaminhado pela Delegacia de 

Polícia de Feliz Natal/MT, onde relata que foi realizada a prisão de Jakson 

Jonas Jardim da Cruz, Edir Elson Alves da Silva, Maycon Luiz Pereira 

Weiss, Staniel Cunha dos Santos e Carlos Henrique Alves da Silva, ante a 

prática, em tese, dos delitos previsto no art. 33 e 35 da Lei nº 

11.343/2006, no dia 09/09/2018.

Em decisão proferida no dia 09/09/2018, o juiz plantonista determinou a 

realização da audiência de custódia pelo juiz processante, nos termos do 

art. 3º, §2º do Provimento n° 12/2017, tendo em vista encontrar-se na 

cidade de Sinop/MT. Ademais, nesta data (10/09/2018), homologou a 

prisão em flagrante dos autuados, convertendo a prisão em flagrante de 

Jakson Jonas Jardim da Cruz, Edir Elson Alves da Silva e Staniel Cunha 

dos Santos em preventiva, bem como concedendo liberdade provisória 

aos autuados Carlos Henrique Alves da Silva e Maycon Luiz Pereira 

Weiss, mediante o cumprimento de medidas cautelares.

 Vieram os autos conclusos.

 DECIDO.

De acordo com o Provimento n° 12/2017, caberia a este magistrado 

designar a audiência de custódia para a análise, durante esse ato, da 

regularidade da ação policial durante a prisão.

 Contudo, uma vez que este magistrado encontra-se na presente data na 

comarca de Sorriso/MT, onde jurisdiciona por designação na 2° Vara Cível, 

conforme Portaria n° 20/2018-PRES/TJMT, além de estar respondendo, 

cumulativamente, pela 3ª Vara Cível da referida comarca, afigura-se 

inviável a realização da audiência de custódia, o que não significa, por 

óbvio, que não se possam verificar, na fase de instrução processual, 

eventuais excessos ou abusos por parte de agentes públicos, 

adotando-se as providências cabíveis.

Impende salientar, ademais, que a Coordenadoria de Tecnologia de 

Informação do TJMT, em e-mail datado de 28/08/2017, informou a todos os 

magistrados do Estado que “não dispomos de meios estruturados e 

seguros para a realização da audiência de custódia por videoconferência. 

Os padrões de qualidade mínimos para este tipo de atividade ainda serão 

testados sob os recursos tecnológicos disponíveis em cada localidade”, o 

que torna corrobora a inviabilidade de realização da solenidade neste 

momento.

 Feita essa ressalva, e tendo em vista que a prisão dos autuados foi 

devidamente analisada pelo juiz plantonista, DETERMINO o integral 

cumprimento da decisão.

No mais, DETERMINO a realização do exame de corpo delito nos autuados, 

com a posterior juntada aos autos.
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CIENTIFIQUE-SE a autoridade policial da presente decisão, a fim de que 

providencie o encaminhamento dos autuados Jakson Jonas Jardim da 

Cruz, Edir Elson Alves da Silva e Staniel Cunha dos Santos ao 

estabelecimento prisional.

Serve a presente decisão como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO 

no que couber.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

De Sorriso/MT para Feliz Natal/MT, 10 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85057 Nr: 1822-29.2018.811.0093

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON JONAS JARDIM DA CRUZ, EDIR 

ELSON ALVES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA, 

MAYCON LUIZ PEREIRA WEISS, STANIEL CUNHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21747/O

 Auto de prisão em flagrante nº 1822-29.2018.811.0093 (Cód. 85057).

 Indiciados: Jackson Jonas Jardim da Cruz, Edir Elson Alves da Silva, 

Maycon Luiz Pereira Weiss, Staniel Cunha dos Santos e Carlos Henrique 

Alves da Silva.

 Cuida-se de auto de prisão em flagrante distribuído em 09.9.2018 durante 

o plantão judiciário, oriundo da comarca de Feliz Natal/MT, no qual os 

indiciados Jackson Jonas Jardim da Cruz, Edir Elson Alves da Silva, 

Maycon Luiz Pereira Weiss, Staniel Cunha dos Santos e Carlos Henrique 

Alves da Silva foram presos, em 09.9.2018, pela prática, em tese, dos 

crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

 Com vistas, o Ministério Público manifestou-se em 09.9.2018 (fls. 50/55) 

pela conversão da prisão em flagrante dos indiciados em prisão 

preventiva, sendo que, na decisão proferida em 09.9.2018 (f. 56) foi 

determinada a intimação do Delegado de Polícia Judiciária Civil para 

apresentar o Laudo Preliminar de Constatação de Droga, o qual foi 

apresentado ainda em 09.9.2018 (f. 57).

 É a síntese necessária. Decido.

 De início, impende salientar que a Resolução nº 213/2015 do CNJ, 

determina que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente 

da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em 

até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial 

competente, a fim de ser ouvida sobre as circunstâncias em que se 

realizou sua prisão.

 Por sua vez, o Provimento nº 12/2017-CM, que regulamenta a audiência 

de custódia no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

estabelece em seu art. 3º, § 2º que “quando a ordem de prisão for 

cumprida fora da jurisdição do juiz processante, a pessoa presa deverá 

ser apresentada ao juiz criminal da comarca onde ocorreu a prisão, na 

forma e nos prazos fixados no artigo 2º deste Provimento, sendo que, nas 

comarcas com mais de uma vara criminal, a apresentação deverá dar-se 

perante o juiz da Primeira Vara Criminal” [sic, g. n.], razão pela qual, resta 

prejudicada a realização da audiência de custódia pelo juízo plantonista (4ª 

Vara Criminal da comarca de Sinop/MT), devendo ser realizada pelo Juízo 

da Vara Única da comarca de Feliz Natal/MT ao início do expediente 

forense.

 Com relação à prisão em flagrante dos indiciados, consta do BOPM nº 

2018. 282731, in verbis:

 “A polícia Militar em Feliz Natal recebeu informações que uma pessoa 

conhecida pela alcunha ‘TOMATE’ morador de Sorriso-MT, estaria 

chegando na cidade com uma grande quantidade de drogas ilícitas que 

seria distribuída nas cidades de Vera-MT e Feliz Natal-MT. Foi noticiado, 

ainda, que os suspeitos MAYCON LUIZ PEREIRA WEISS (27 anos de 

idade) e EDIR ELSON ALVES DA CUNHA, vulgo ‘Edielson’ (30 anos) e uma 

outra pessoa identificado por ‘MARCELO’ se associaram para receber 

parte das drogas em Feliz Natal-MT e que estavam se organizando com 

outros comparsas para comercializarem as Drogas e praticarem outras 

grandes ações criminosas na cidade. Diante dessas informações, a polícia 

militar local solicitou apoio do escalão superior da Policia Militar em 

Sinop-MT e iniciou trabalho de vigilância e monitoramento, conseguindo 

localizar os suspeitos, ‘MAYCON’ e ‘MARCELO’ que estavam em um 

veículo Celta cor branco, placa que passaram a ser monitorados, as 

equipes da força tática após chegar na localidade e receber todas as 

informações monitoradas pela polícia militar se distribuiu no terreno com 

fins de proceder as devidas abordagens aos suspeitos. Na madrugada de 

09/09/2018, por volta das 04:00 horas, a guarnição da força tática efetuou 

a abordagem do veículo Celta branco, que estava com 05 (cinco) 

suspeitos, os suspeitos ao perceberem a presença da polícia militar 

tentaram desfazer dos entorpecentes que estavam com um dos suspeitos 

do banco traseiro do veículo. Após buscas pessoais e veicular foram 

encontrados: 02 (duas) porções pequenas de substancia análogas à 

maconha; 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha; 02 

(duas) porções médias de substancias análogas à pasta-base de 

cocaína, 05 (cinco) aparelhos celulares dos respectivos suspeitos. 

Indagados sobre os fatos denunciados, os suspeitos informaram que a 

droga pertencia a EDIR ELSON ALVES DA CUNHA, vulgo ‘Edielson’ e a 

outra pessoa conhecida por ‘MARCELO’ havia deslocado para o assento 

ena. Os Suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia de polícia 

judiciária civil, sem lesões corporais. Todo o material apreendido e veículo 

foram encaminhados a autoridade policial civil. Foi feita a lavratura e 

registro de boletim de ocorrência na delegacia judiciária civil de Feliz Natal 

para produção dos devidos fins legais. Com apoio de três equipes da 

força tática do 3º CR Sinop/MT” [sic].

 Em seus depoimentos perante a autoridade policial, os indiciados Jackson 

Jonas Jardim da Cruz, Edir Elson Alves da Silva, Staniel Cunha dos Santos 

e Carlos Henrique Alves da Silva afirmaram não ter conhecimento acerca 

de quem seria o proprietário das substancias entorpecentes apreendidas 

(f. 16), alegando, singelamente que apenas “pegaram carona” com o 

indiciado Maycon Luiz Pereira Weiss.

 Por sua vez, o indiciado Maycon Luiz Pereira Weiss alegou, em resumo, 

que não é o proprietário das porções de droga apreendidas e “apenas deu 

carona para as pessoas erradas” [sic, f. 32].

 Pois bem. A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou 

comprovada pelo laudo de constatação de droga (f. 57).

 Os indícios de autoria do tráfico de drogas e associação para o tráfico 

estão satisfatoriamente comprovados nos autos, pelo depoimento dos 

policiais militares que efetuaram a prisão dos indiciados.

 Acerca da prisão preventiva, dispõe o art. 313, caput, do CPP, in verbis:

 “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a 

decretação da prisão preventiva:

 I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos” [sic].

 In casu, as penas máximas previstas em abstrato nos preceitos 

secundários dos art. 33, caput e 35, caput da Lei nº 11.343/2006 são, 

respectivamente de 15 (quinze) e 10 (dez) anos de reclusão, restando 

preenchido, por conseguinte, o requisito previsto no art. 313, I, do CPP.

 Ainda, conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá 

ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei 

penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de 

autoria.

 Em consulta ao sistema informatizado de dados “Apolo” e ao “site” do 

TJMT, constata-se que o indiciado Edir Elson Alves da Silva possui uma 

sentença penal condenatória em seu desfavor (APP cód. 74885), 

proferida em 21.11.2016 pelo Juízo da Vara Única da comarca de Feliz 

Natal/MT, na qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) 

anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao 

pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, como incurso no art. 155,§ 

4º, I, do CP.

 Infere-se, ainda, que o indiciado Jackson Jonas Jardim Da Cruz possui 

outro auto de prisão em flagrante em seu desfavor (APF cód. 82770 – 

Juízo da Vara Única da comarca de Feliz Natal/MT), pela suposta prática 

dos crimes previstos no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 

10.826/2003, sendo-lhe concedida liberdade provisória na audiência de 

custódia realizada em 06.02.2018.

 Verifica-se, também, que o indiciado Staniel Cunha dos Santos responde 

a uma ação penal (APP cód. 189490) perante o juízo da 2ª Vara Criminal 

da comarca de Sorriso/MT, no qual foi denunciado pelo Ministério Público 

como incurso nos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei de Drogas, sendo-lhe 

concedida liberdade provisória em 21.12.2017 (APF cód. 183798).

 Nessa situação, os indiciados Edir Elson Alves da Silva, Jackson Jonas 
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Jardim da Cruz e Staniel Cunha dos Santos, diante da reiteração 

criminosa, apresentam periculosidade para a garantia da ordem pública e a 

paz social, restando evidente a insuficiência das medidas cautelares 

diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

 Por outro lado, com relação aos indiciados Carlos Henrique Alves da Silva 

e Maycon Luiz Pereira Weiss, em que pese a reprovabilidade das 

condutas, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão 

preventiva, pois, em tese, são primários e de bons antecedentes, não 

possuindo ações penais ou mandados de prisão abertos em seu 

desfavor, não sendo razoável, por ora, manter os indiciados segregados 

pela conduta em questão, sobretudo considerando a excepcionalidade da 

custódia cautelar, cabendo observar o disposto no artigo 282, § 4º, do 

CPP.

 Sendo assim, embora haja justa causa para a persecução penal, a 

verdade é que os requisitos que autorizam a prisão preventiva não estão 

presentes, mormente considerando que não estão especificadas nos 

autos as quantidades de substâncias entorpecentes (“maconha” e 

“pasta-base de cocaína”) apreendidas.

 Diante de todo o exposto, com fundamento nos arts. 310, II e 312 do CPP, 

em consonância com o parecer exarado pelo Ministério Público (f. 50/55), 

homologo e converto a prisão em flagrante dos indiciados Edir Elson Alves 

da Silva, Jackson Jonas Jardim da Cruz e Staniel Cunha dos Santos, 

qualificados nos autos, em prisão preventiva, como meio de garantia da 

ordem pública, servindo-se cópia desta decisão como mandado de prisão.

 Não obstante, com fundamento no artigo 5º, LXVI, da Constituição Federal 

e art. 282, I e II, CPP, homologo a prisão em flagrante dos indiciados Carlos 

Henrique Alves da Silva e Maycon Luiz Pereira Weiss, porém, 

concedo-lhes liberdade provisória mediante o cumprimento rigoroso das 

seguintes medidas cautelares: IV. Não praticarem novos crimes. I. 

Comparecerem mensalmente em juízo, entre os dias 01 e 10 de cada mês, 

para informar o endereço residencial e comprovar sua atividade laboral 

(trabalho);

 II. Não frequentarem lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as 

religiosas, devendo, ainda, se absterem de frequentar bares, casa de 

jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e 

consumo de bebidas alcoólicas;

 III. Não ausentarem-se da Comarca de Feliz Natal/MT sem prévia 

autorização do juízo;

 IV. Não praticarem novos crimes.

 Considerando que os indiciados estão segregados na Delegacia de Polícia 

da comarca de Feliz Natal/MT, comunique-se ao Delegado de Polícia Civil 

da referida comarca e requisitem-se os acusados para serem advertidos 

das condições na escrivania, devendo a escrivã proceder às 

advertências das condições acima estabelecidas e das consequências 

em caso de descumprimento de alguma delas, mediante termo nos autos.

 Comunique-se ao Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil de Feliz 

Natal/MT e ao Comandante do 4º Pelotão da PM/MT, para conhecimento e 

fiscalização das medidas cautelares impostas aos indiciados.

 Libertem-se Carlos Henrique Alves da Silva e Maycon Luiz Pereira Weiss, 

se por outro motivo ou decisão não devam permanecer presos, servindo 

cópia da presente decisão como Alvará de Soltura.

 Comunique-se aos Juízos da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT e 

2ª Vara Criminal da comarca de Sorriso/MT, acerca da prisão dos 

indiciados Edir Elson Alves da Silva, Jackson Jonas Jardim da Cruz e 

Staniel Cunha dos Santos.

 Por fim, aguarde-se a distribuição do inquérito policial e, após, 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e a notações 

necessárias.

 Cumpra-se e intimem-se.

 De Sinop/MT para Feliz Natal/MT, 10 de setembro de 2018 (Segunda-feira, 

às 00h26min).

 Mario Augusto Machado

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85057 Nr: 1822-29.2018.811.0093

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON JONAS JARDIM DA CRUZ, EDIR 

ELSON ALVES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA, 

MAYCON LUIZ PEREIRA WEISS, STANIEL CUNHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21747/O

 Auto de prisão em flagrante nº 1822-29.2018.811.0093 (Cód. 85057).

 Indiciados: Jackson Jonas Jardim Da Cruz, Edir Elson Alves da Silva, 

Maycon Luiz Pereira Weiss, Staniel Cunha dos Santos e Carlos Henrique 

Alves da Silva.

 Cuida-se de auto de prisão em flagrante distribuído hoje (09.9.2018) 

durante o plantão judiciário, oriundo da comarca de Feliz Natal/MT, no qual 

os indiciados Jackson Jonas Jardim Da Cruz, Edir Elson Alves da Silva, 

Maycon Luiz Pereira Weiss, Staniel Cunha dos Santos e Carlos Henrique 

Alves da Silva foram presos, hoje (09.9.2018), pela prática, em tese, dos 

crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

 Com vistas, o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão 

em flagrante dos indiciados em prisão preventiva.

 É a síntese necessária. Decido.

 De início, impende salientar que a Resolução nº 213/2015 do CNJ, 

determina que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente 

da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em 

até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial 

competente, a fim de ser ouvida sobre as circunstâncias em que se 

realizou sua prisão.

 Por sua vez, o Provimento nº 12/2017-CM, que regulamenta a audiência 

de custódia no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

estabelece em seu art. 3º, § 2º que “quando a ordem de prisão for 

cumprida fora da jurisdição do juiz processante, a pessoa presa deverá 

ser apresentada ao juiz criminal da comarca onde ocorreu a prisão, na 

forma e nos prazos fixados no artigo 2º deste Provimento, sendo que, nas 

comarcas com mais de uma vara criminal, a apresentação deverá dar-se 

perante o juiz da Primeira Vara Criminal” [sic, g. n.], razão pela qual, resta 

prejudicada a realização da audiência de custódia pelo juízo plantonista (4ª 

Vara Criminal da comarca de Sinop/MT), devendo ser realizada pelo Juízo 

da Vara Única da comarca de Feliz Natal/MT ao início do expediente 

forense.

 Com relação à prisão em flagrante dos indiciados, compulsando os autos, 

constata-se que não foi apresentado o laudo preliminar de constatação de 

droga, imprescindível para se auferir a materialidade do crime de tráfico de 

drogas imputado aos indiciados.

 Nessa situação, por ora, intime-se o Delegado de Polícia Judiciária Civil 

para, no prazo mais exíguo possível, encaminhar o laudo preliminar de 

constatação de drogas referente às porções de substancias 

entorpecentes análogas à maconha e pasta-base de cocaína descritas no 

termo de apreensão (f. 16).

 Juntado o laudo aos autos, venham conclusos.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Sinop/MT, 09 de setembro de 2018 (Domingo, às 20h25min).

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38330 Nr: 530-08.2010.811.0087

 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: Sirlei Paula Pereira, Hanna Cristina Pereira Guiçoni

 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:

 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.: 106424 Nr: 951-51.2017.811.0087

 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
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 PARTE AUTORA: Edina dos Santos

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para dar 

prosseguimento no feito, pugnando o que entender por direito, sob pena 

de arquivamento, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80970 Nr: 304-32.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. M. DOS SANTOS & CIA LTDA, IRAIDES 

MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - OAB:OAB-PR 

56.918, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente para 

manifestar se as publicações devem ser expedidas exclusivamente para a 

advogada Louise Rainer Pereira Gionédis ou para o advogado, Gustavo R. 

Góes Nicoladelli, tendo em vista que ambos peticionaram pugnando pela 

exclusividade de intimação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83264 Nr: 2599-42.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RAMOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para dar 

prosseguimento no feito, pugnando o que entender por direito, sob pena 

de arquivamento, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34411 Nr: 527-87.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailto Menin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO- UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sue Ellen Baldaia Sampaio - 

OAB:11366/MT

 Intimação das partes para no prazo de 5 (cinco) dias querendo se 

manifestarem quanto a expedição do Alvará Eletrônico n° 434216-P / 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41906 Nr: 1286-80.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VALTER LAUSCH

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para dar 

prosseguimento no feito, pugnando o que entender por direito, sob pena 

de arquivamento, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100981 Nr: 1983-28.2016.811.0087

 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: Marivaldo Magalhães Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da requerente, para 

manifestar acerca do laudo pericial de fls. 80/83, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112929 Nr: 453-18.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, 1° Vara Federal da 

Subseção Judiciária de Sinop - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel da Silva Josefavicz, Juízo de Direito da 

Comarca de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O, Sebastião Pereira de Castro - OAB:OAB/MT 4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA e Sebastião Pereira de Castro, 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 Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88188 Nr: 1368-09.2014.811.0087

 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 de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Humberto Macedo, Município de Guarantã 

do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edwin de Almeida Costa - 

OAB:14621/MT

 Do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer, bem 

como declaro a prescrição do pleito de danos morais coletivos. Por 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I e II, do CPC. Quanto ao pedido de nulidade dos 

contratos realizados para contratação de servidores sem concurso 

público, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, IV, do CPC, ante a necessidade de formação de litisconsórcio 

passivo necessário.Sem condenação em custas e honorários.P.R.I.C.Com 

o trânsito em julgado, arquive-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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar acerca do RPV expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103406 Nr: 3556-04.2016.811.0087

 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: Associação Atletica Banco do Brasil - AABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOISLEE DA SILVA SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestação em relação ao A. R. devolvido de fls. 34, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101971 Nr: 2596-48.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CUNHA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 41/42, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100752 Nr: 1867-22.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG-Produtos Agropecuários LTDA, Adriana Segalotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaximenes Ramos 

Fazenda - OAB:46202, Andrea Finger Costa - OAB:30.967, Fabiano 

Dilli - OAB:69.743, FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - OAB:18.660 

OAB/RS, Hackmann, Costa & Advogados Associados - OAB:, 

Luciano Dilli - OAB:58.793, Rejane Hackmann Rodrigues - 

OAB:19.234, Rodrigo de Marchi Calazans - OAB:75.637

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Embargante/Executado para manifestar acerca da impugnação aos 

Embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35196 Nr: 1308-12.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeni Vidal Back

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar manifestação acerca da impugnação à execução, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32094 Nr: 720-39.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO SALVADOR SENN

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar manifestação acerca da impugnação à execução, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35009 Nr: 1133-18.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Camargo de Rezende

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar manifestação acerca da impugnação à execução, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111694 Nr: 3860-66.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Santos Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestação em relação ao A. R. devolvido de fls. 17, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37791 Nr: 3870-91.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestação em relação ao A. R. devolvido de fls. 81, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109888 Nr: 2885-44.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO HEINST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-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 intimação da parte requerente, 

para manifestação em relação ao A. R. devolvido de fls. 28, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33021 Nr: 1927-73.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBANY DAMETTO BALBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como DIB o dia 03.09.2003.Condeno a exequente ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10 % sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença. Compenso-os 

com os honorários sucumbenciais fixados no processo de 

conhecimento.Em razão da sucumbência parcial, determino a divisão das 

despesas, conforme artigo 86 do CPC.Com o trânsito em julgado dessa 

decisão, requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, 

procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no requisitório, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 

168/2011 do CJF. Assim,Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação 

do precatório e à conta do respectivo crédito.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94484 Nr: 1986-17.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Cavalli Mazotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Vistos em correição.

Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94398 Nr: 1932-51.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Delgado Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B

 Vistos em correição.

Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94262 Nr: 1838-06.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Abrantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Vistos em correição.

Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94305 Nr: 1869-26.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Gustemann Arrabal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94124 Nr: 1761-94.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Lindacir Perin Bussolaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94393 Nr: 1927-29.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Sala Machado Brambilla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94482 Nr: 1984-47.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Menegotto Kuviatosz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94449 Nr: 1966-26.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Vistos em correição.

Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94447 Nr: 1964-56.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Pacheco Rolim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94500 Nr: 2002-68.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvar Alves Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Vistos em correição.

Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94453 Nr: 1970-63.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derli Gabardo Bussolaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94319 Nr: 1883-10.2015.811.0087

 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: Martinho Philippsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40486 Nr: 2688-36.2010.811.0087

 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 DAL POZ, SELMA LIMA DA SILVA DAL POZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON FECHIO, Aristides Ferrari, 

SINCLAIR DOS SANTOS, TEREZA FLAUSINO DOS SANTOS, Marcelo 

Balbinot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT, Eder Roberto Pires de Freitas - 

OAB:3.889-OAB/MT, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:OAB/MT 8830, 

Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 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.: 80888 Nr: 222-98.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar o endereço atualizado da requerida, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80559 Nr: 2386-70.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJCDS, ADRIANA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da requerente, para 

dar prosseguimento no feito, pugnando o que entender por direito, sob 

pena de arquivamento, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32184 Nr: 1100-62.2008.811.0087

 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: DÉBORA DE PAULA KUYAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Batista Urizze, Indiana Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleilson Menezes Guimarães - 

OAB:7960, HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - 

OAB:10488/MT, LUCA DA SILVA LUZARDO - OAB:19031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B, Lucimar Cristina Gimenez - OAB:8506 -A OAB/MT, 

Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 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 dos cálculos apresentados e do valor depositado em 

conta judicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112467 Nr: 105-97.2018.811.0087

 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: SANDRO LUÍS SPOHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado Regional da Receita Estadual do 

Estado de Mato Grosso, Agente de Tributos Estaduais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CORTEZ TORRES 

CASTELO BRANCO - OAB:PR/79159

 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 impetrante para 

manifestar acerca das informações e documetos prestados pelo 

impetrado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82327 Nr: 1661-47.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS TAMOIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241/MT

 O alegado descumprimento da decisão não restou comprovado 

documentalmente.

O documento de folhas 246 indica que a requerente não se encontra 

negativa em razão de débitos com a requerida.

 Concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias paraindicarem, 

justificadamente, as provas que pretendem produzir ou anuírem com 

julgamento conforme estado do processo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113329 Nr: 770-16.2018.811.0087

 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: ACRM, Pamela Elinara Parente Rocha, Fabiano da Silva 

Machado

 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:

 Nesta toada, a adequada apreciação do pedido de antecipação parcial 

dos efeitos da tutela está a exigir a apresentação de documentos 

comprobatórios dos requisitos legais exigidos à concessão do benefício. 

Sendo assim, intime-se a parte autora para que apresente os seguintes 

d o c u m e n t o s : • C o m p r o v a n t e  d e  r e n d a  d e  a m b o s  o s 

genitores.•Comprovação de aquisição de eventuais medicamentos não 

fornecidos pela rede pública de saúde.•Comprovação de outros gastos 

que se façam necessários em razão da condição de saúde da 

infante.•Relação de todos os componentes do grupo familiar (todas as 

pessoas que residem na mesma casa da autora), com indicação de suas 

respectivas rendas e atividades laborativas.Confiro o prazo de 5 (cinco) 

dias.Esgotado o prazo, com ou sem apresentação de documentos, voltem 

imediatamente conclusos para apreciação do pedido de antecipação de 

tutela.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95725 Nr: 2720-65.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ZORDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 
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OAB:11.999 - OAB/MT

 Na forma do art. 378 do CPC, aplicável por extensão ao processo criminal 

em razão do disposto no art. 3º do CPP, ninguém se exime de colaborar 

com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Deflui que a 

testemunha chamada a prestar depoimento em juízo tem, de per si, 

obrigação de comparecer ao ato, na hora e local indicados no mandado. O 

não atendimento ao chamado judicial acarreta consequências de diversas 

ordens, seja na desorganização da pauta do Poder Judiciário, seja na 

expressiva perda de tempo dos membros da Defensoria Pública, do 

Ministério Público e da OAB.

Justamente por estas razões é que a lei processual autoriza a condução 

coercitiva da testemunha, que, devidamente intimada, não comparece ao 

ato solene. Além disso, a lei processual prevê expressamente que a 

testemunha conduzida coercitivamente para o ato deverá responder pelas 

despesas decorrentes do adiamento e custas da diligência, conforme 

expresso no art. 455, parágrafo 5º, do CPC, e art. 219, do CPP.

Assim, tendo em vista que a testemunha Rita Lima da Silva, apesar de 

devidamente intimada não compareceu voluntariamente ao ato judicial, 

tendo este agir desidioso causado necessidade de postergação da 

conclusão do ato instrutório, sendo de rigor a aplicação de multa prevista 

no art. 455, parágrafo 5º do CPC, a qual, desde já arbitro, por analogia ao 

disposto no art. 458 do CPP, no valor equivalente a ¼ do salário mínimo 

nacional.

Intimem-se a testemunha faltante que comparece a próxima audiência, que 

designo para o dia 25.10.2018, às 14 bem como recolha o valor da multa, 

no prazo de 10 (dez) dias, devendo juntar aos autos comprovante do 

adimplemento.

Não adimplida a multa ou as despesas do adiamento, encaminhe-se à 

Procuradoria Geral do Estado para fins de inscrição em dívida ativa, 

protesto e negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27818 Nr: 2031-36.2006.811.0087

 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): Cecilio Barbosa da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:OAB-MT 2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a informação negativa de valores, postule a parte 

exequente o que for de direito, no prazo legal.

Após regularmente intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias, e 

sem manifestação, deve ser o feito suspenso pelo prazo de um ano (Art. 

40, da LEF) após, o período de suspensão, sem que seja localizado o 

devedor ou bens penhoráveis, deve ser o feito enviado ao arquivo 

provisório sem baixa na distribuição, pelo prazo de cinco anos (Art. 40, § 

2º, da LEF).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109392 Nr: 2596-14.2017.811.0087

 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: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando aos autos cópia legível da Certidão de Casamento.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103450 Nr: 3583-84.2016.811.0087

 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: Lourenço Dal Sochio

 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:

 Chamo o feito a ordem e revogo a decisão de fls. 37.

Intime-se a parte autora para apresentar, em 5 (cinco) dias, comprovante 

de requerimento administrativo requerido às fls.34, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108739 Nr: 2210-81.2017.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hidrovag Comércio de Peças e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRAULICA TRÊS PASSOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Monitória proposta por HIDROVAG COMÉRCIO DE 

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, em face de HIDRAULICA TRÊS PASSOS LTDA 

- ME , ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do CPC.

Assim, determino a citação do requerido para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, o devedor ficará 

isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92449 Nr: 965-06.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Celuppi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 Intimação da parte autora para no prazo de 5(cinco) dias se manifestar 

quanto a certidão de decurso de prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103551 Nr: 3653-04.2016.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de 

Sinop - MT, Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Adenir Gracioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Bee de Souza Pinto - 

OAB:8.011-OAB/MT

 Para inquirição da testemunha Almir Magalhães designo a data de 

19.09.2018, às 14h30min.

Cientifique-se o Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94486 Nr: 1988-84.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 473 de 656



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Teresinha Calioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Vistos.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Município de Guarantã do Norte-MT, na pessoa do seu 

representante judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50816 Nr: 2381-94.2017.811.0036

 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: Reginaldo Alves Constantino

 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: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 PROCESSO/CÓD. Nº 50816

Vistos etc.

Considerando que a noticia do falecimento da parte autora é fato público e 

notório nesta cidade, suspendo o andamento do feito.

Intime-se o advogado da parte autora afim de que acoste aos fólios 

certidão de óbito e indique os sucessores do de cujus para fins de 

habilitação.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de setembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44883 Nr: 2101-60.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria Celia 

Souza Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, Município 

de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT, Procurador do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Av.Rubens Mendo

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 433478-7 / 

2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14843 Nr: 913-76.2009.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irany Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Eber Amâncio de Barros - OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 433746-8 / 

2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15 Nr: 2-80.1980.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Domingos Pereira Leite, Joaquim Alves Leite, 

Marly Alves Leite, Marina Alves de Souza, Marlete Alves Leite, Laildes 

Alves Leite, Ana Maria Alves Leite, Lidio Alves Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Alves Leite, Gelson Cesar Palmeira, 

Jane Terezinha Calil Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:3647-A, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-MT, Saulo Peralta - 

OAB:2.986-A, Silêno Rezende Tavares - OAB:5.652

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para Intimação das 

partes autora e requerida através de seu advogado, para que tomem 

conhecimento da condenação das custas processuais atualizada de fls. 

415/416, no valor total de R$ 231,43 (Duzentos e trinta e um reais e 

quarenta e três centavos), no prazo de cinco (05) dias. Sob pena de 

protestos e/ou envio do cadastro do devedor para inscrição em Divida 

Ativa na Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. Informo ainda, que 

estes valores deverão ser emitidas guias separadamente no sítio 

eletrônico < http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58897 Nr: 1878-39.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisandra Otaviano - 

OAB:122764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1878-39.2018.811.0036

Código: 58897

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

 Cumpra-se conforme o deprecado servindo a cópia como mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 11/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35200 Nr: 1458-73.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lopes Filho, Carmosina Sabino de Souza, 

Doracy Modesto de Souza, Gilmar Almeida Nunes, Maria Aparecida 
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Pandovan, Maria Conceição Froes Carbonato, Pedro Paulo Dourado de 

Araújo, Sebastião Francisco do Nascimento, Pedro de Souza Oliveira, 

Zildeth Cunegundes Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433715-8 

/ 2018 e 430375-P / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15845 Nr: 590-37.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Arlindo Ramos do Nascimento, Adicionora 

Ramos de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catxerê Transmissora de Energia S/A, Alice 

Ramos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT, Adriana Vilela de Moraes - OAB:7045-B, Christiane 

Ziehfuss Hesketh Marcondes - OAB:RJ / 115.905, Elemar Elio 

Perinazzo - OAB:8780-MT, GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:OAB/RJ 159.229, Murilo de Oliveira Filho - OAB:284261/SP

 Intimar o executado através de seus advogados para que no prazo de 

quinze (15) dias, pague a integralidade do débito calculado, sob pena de 

de aplicação da multa de 10% (dez por cento)sobre o valor exigido,na 

forma do despacho de fls, 941, ou apresente os embargos a execução, 

nos termos do art. 914 e seguintes do Novo CPC. Intimo ainda o executado 

através de seu advogado que transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos proprios autos, sua impugnação Art. 525 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33490 Nr: 516-41.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Yoko Takenaka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433758-1 

/ 2018, 433756-5 / 2018 e 433750-6 / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 567 Nr: 63-76.1996.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleophanes Lopes Domingues, Rita Anicesio 

Domingues, Léa Carvalho Moraes Brzezinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arnaldo Tonellotto, Maria Aparecida 

Prates Tonellotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Malheiros de Moura - 

OAB:11.624-A, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099

 Intimar os executados através de seus advogados, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, pague a integralidade do débito calculado referente ao 

valor dos honorários sucumbênciais, conforme condenação presente na 

sentença, na forma da deliberação de fls, 487, ou apresente os embargos 

à execução nos termos do art. 914 e sequintes doNovo CPC. Fica ainda 

intimado o executado através de seu advogado que transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze 

(15) dias para que o executado independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos proprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11911 Nr: 865-88.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otaniel Mota de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 433727-1 / 

2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11699 Nr: 721-17.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arceu Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzatti 

- OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 432096-4 / 

2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42128 Nr: 744-45.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo José Lopes

 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.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 431035-7 

/ 2018 e 431037-3 / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 45310 Nr: 2351-93.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Gomes da Silva

 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.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433788-3 

/ 2018 e 433791-3 / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13735 Nr: 1182-52.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Marques de Araújo, Valdir Marques de Araújo, 

Juraci Marques de Araújo, Wilson Marques de Araújo, Maria dos Anjos 

Araujo, João Marques de Araújo, Arlindo Marques de Araujo, José 

Marques de Araújo, Valdemilso Marques de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:61074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 433760-3 / 

2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33704 Nr: 658-45.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433719-0 

/ 2018 e 433723-9 / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44951 Nr: 2154-41.2016.811.0036

 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: Algemiro Rodrigues

 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: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433778-6 

/ 2018 e 433781-6 / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30082 Nr: 1173-85.2011.811.0036

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izanildo Lima de Souza, Valdecy da Silva Vieira, Neuza 

Lima de Souza, Rosa Lima de Souza Amaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Cesar Palmeira, Jane Terezinha Calil 

Palmeira, Espólio de Domingos Pereira Leite, Marly Alves Leite, Joaquim 

Alves Leite, Marina Alves de Souza, Ana Maria Alves Leite, Marlete Alves 

Leite, Domingos Alves Leite, Lidio Alves Leite, Laildes Alves Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - 

OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:3647-A, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-MT, Silêno Rezende 

Tavares - OAB:5.652

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para Intimação das 

partes requerida/opostos através de seu advogado, para que tomem 

conhecimento da condenação das custas processuais atualizada de fls. 

158, no valor total de R$ 7.571,56 (Sete mil e quinhentos e setenta e um 

reais e cinquenta e seis centavos), no prazo de cinco (05) dias. Sob pena 

de protestos e/ou envio do cadastro do devedor para inscrição em Divida 

Ativa na Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. Informo ainda, que 

estes valores deverão ser emitidas guias separadamente no sítio 

eletrônico < http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30226 Nr: 69-24.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocy Santos de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 432102-2 

/ 2018 e 432103-0 / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12755 Nr: 226-36.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT, ELEMAR ELIO PERINAZZO - OAB:8.780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:3.833/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 432098-0 / 

2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30242 Nr: 85-75.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ribeiro Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433735-2 

/ 2018 e 433738-7 / 2018.

 Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41297 Nr: 477-73.2016.811.0036

 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: João Nogueira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:, 

Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP., 

PROCURADORIA GERAL FEDERAL INSS ROO-MT - OAB:1954487-1

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433798-0 

/ 2018 e 433802-2 / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43075 Nr: 1175-79.2016.811.0036

 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: Ana Neves da Silva

 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.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433808-1 

/ 2018 e 433809-P / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12643 Nr: 118-07.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemea Oliveira dos Santos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Eber Amancio de Barros - OAB:15181-MT, Elemar 

Elio Perinazzo - OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 433743-3 / 

2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30357 Nr: 198-29.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Alexandrino das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433765-4 

/ 2018, 433767-0 / 2018 e 433770-0 / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44927 Nr: 2140-57.2016.811.0036

 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: Cristina Dias dos Santos

 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.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433840-5 

/ 2018, 433841-3 / 2018 e 433843-P / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36020 Nr: 250-20.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Raimunda de Souza

 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: Janriê Rodrigues 

Reck-Procurador Federal - OAB:59323, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433835-9 

/ 2018 e 433836-7 / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9124 Nr: 386-32.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691-MT, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 432099-9 / 
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2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44923 Nr: 2136-20.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 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.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433825-1 

/ 2018 e 433827- 8 /2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38144 Nr: 1153-55.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neide da Rocha

 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.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433830-8 

/ 2018 e 433831-6 / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40663 Nr: 318-33.2016.811.0036

 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: Arnaldo Ferreira de Santana

 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.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433783-2 

/ 2018 e 433784-0 / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 319-18.2016.811.0036

 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: Valtuides Paulino Soares

 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.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 431040-3 

/ 2018 e 431043-8 / 2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30438 Nr: 279-75.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joarez Bernardino da Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 433702-6 / 

2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58222 Nr: 1621-14.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delcina Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Pires de Souza 

- OAB:5170/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da decisão de Ref. 04.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9118 Nr: 407-08.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deonizio Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 433691-7 / 

2018.

Guiratinga - MT, 11 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30357 Nr: 198-29.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Alexandrino das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.
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 PROCESSO/CÓD. Nº 30357

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 29 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13735 Nr: 1182-52.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Marques de Araújo, Valdir Marques de Araújo, 

Juraci Marques de Araújo, Wilson Marques de Araújo, Maria dos Anjos 

Araujo, João Marques de Araújo, Arlindo Marques de Araujo, José 

Marques de Araújo, Valdemilso Marques de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:61074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 13735

 Vistos etc.

Tendo em vista o depósito da quantia executada da sucumbência do 

advogado, determino a expedição deste alvará de levantamento eletrônico, 

na conta bancária do causídico fornecido aos autos.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 30 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59705 Nr: 2194-52.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Públio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, Thais Daniela Tussolini de Almeida - 

OAB:21589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2194-52.2018.811.0036

Código: 59705

Decisão.

Vistos, etc.

Considerando a certidão do setor de distribuição de fl. 71, dando conta da 

não comprovação do pagamento de custas INTIME-SE os Requerentes, 

através de seus advogados constituídos, para recolher as custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Setembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50480 Nr: 2250-22.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MECdS, VCdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdCeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2250-22.2017.811.0036

Código: 50480

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

O Executado ISMAEL DE CASTRO E SILVA devidamente citado por hora 

certa, por meio de Oficial de Justiça (fl. 32/34) não efetuou o pagamento 

das parcelas vencidas da pensão alimentícia executada, e nem 

comprovou documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, deixando 

transcorreu “in albis” o prazo para responder a presente Ação. Dessa 

forma, com base no art. 528, caput e §3º do Novo Código de Processo 

Civil (Certidão fl. 22):

1) REMETAM-SE, com urgência, os autos para a CONTADORIA para 

atualização do débito alimentar que deverá ser pago pelo executado.

2) DETERMINO o protesto em Cartório do presente débito alimentar, título 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do Novo CPC.

3) DECRETO a PRISÃO CIVIL do executado por 03 (três) meses.

EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão.

OFICIE-SE o respectivo Cartório de Protesto.

4) Por fim, EM CASO DE PRONTO PAGAMENTO correspondente as 03 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo (art. 528, §7º do Novo CPC), 

RECOLHA-SE o mandado de prisão ou expeça-se o alvará de soltura, 

conforme o caso.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 21/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55888 Nr: 683-19.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JNdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Autos n° 2661-65.2017.811.0036

 Código: 51407

Execução De Alimentos

Despacho.

Vistos.

Defiro o pedido de Ref. 15.

Isso posto, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, na pessoa da 

genitora da menor Mirian da Silva, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe nos autos o endereço atualizado do requerido Vanderlei Souza 

Santos, para a citação pessoal dele, sob pena de extinção do feito, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21/08/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 37374 Nr: 775-02.2015.811.0036

 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: LCTdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 
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Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 37374

 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 30/10/2018 às 

14h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 11 de setembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15131 Nr: 1191-77.2009.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Rodrigues Pereira, Weber Narciso Rodrigues 

dos Santos, Werley Arlindo Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luzia Rodrigues Pereira, INSS 

-Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Brasão Barreto 

Scantamburlo - OAB:293.080/OAB/SP, Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO o advogado dos herdeiros, Dr. 

Henrique Brasão Barreto Scantamburlo, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar nos autos o nome de qual herdeiro será representado no 

precatório, em virtude da impossibilidade do fracionamento do r. 

precatório.

Guiratinga - MT, 12 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43419 Nr: 299-56.2007.811.0096

 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: ZELIR ADELO RAMME, NAIR LUCIA RAMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR RABELO, JOÃO GABRIEL LEONEL, 

MARCIA ROSIRENE FAUSTINO LEONEL, ADOLFO FERREIRA DA CRUZ, 

NEIDE FERNANDES DA CRUZ, ANTONIO WANDERLEI MOREIRA DA SILVA, 

REJANE SANCHES MOREIRA DA SILVA, MERIDIONAL-Com. Imp. Exp. De 

Veículos e Eletrodomesticos Ltda, JOSÉ OTACÍLIO FABRÍCIO PIVA, 

MARTHA HELENA LIMA DE ARAUJO PIVA, WILSON MANOEL DE 

OLIVEIRA, ELIANE DIAS DE OLIVEIRA, WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA, 

MARILENE DE ARRUDA OLIVEIRA, JACIR JOÃO MOCELIN (Espólio de), 

PALMÉRIO PAULA DE ASSUNÇÃO, ODILON JOSÉ LORENZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clayton Ouvernei - OAB:13.051, 

FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:13967MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, Silvio Eduardo Polidorio - 

OAB:13968/MT

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA às partes REQUERENTES, através de seus advogados, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 59.946,30 (cinquenta e nove mil novecentos 

e quarenta e seis reais e trinta centavos), a que foram condenados nos 

termos da r. sentença sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF 

das partes requerentes junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no art. 612, § 5º da CNGC/TJMP. Este Valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$34.934,94(trinta e quatro mil novecentos e 

trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 25.011,36 ( vinte e cinco mil onze reais e trinta e seis 

centavos), para fins da guia de taxa. Ficam cientificados de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55388 Nr: 355-19.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, tendo em vista que o autor não alegou qualquer justificativa 

para isentá-lo ou suspender o pagamento do débito alimentar, 

mostrando-se desidioso e negligente com sua prole, com fundamento no 

art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil, DECRETO A PRISÃO CIVIL DO 

EXECUTADO, ERALDO DE SOUZA PINTO, devendo constar no mandado 

de prisão o valor do débito alimentar juntado em ref. 855, que já está 

devidamente atualizado, e, os vencidos após o mês de agosto.Expeça-se 

mandado de prisão, devendo o executado ficar isolado dos detentos 

condenados e de alta periculosidade, considerando o caráter excepcional 

da medida coercitiva ora determinada.O prazo da prisão civil será de 03 

(três) meses (art. 528, §3º, do Código de Processo Civil), considerando 

que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação de pagar a 

pensão alimentícia.Determino o protesto do nome do executado, que se 

realizará por meio do sistema SERASAJUD.Com o pagamento do débito e 

das prestações que vierem a vencer, expeça-se incontinenti alvará de 

soltura e retire o nome do executado do rol de devedores, caso decorrido 

o prazo da prisão, expeça-se tão somente o alvará.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.Às 

providênciasItiquira-MT, 05 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44200 Nr: 959-48.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro parcialmente o pedido de ref. 59, tão somente para determinar a 

expedição de ofício para o Ministério do Trabalho e Emprego para que 

informe no prazo de 15 (quinze) dias a existência de registro atual de 

emprego do executado, em caso positivo, que informe o endereço de seu 

empregador.

Quanto aos demais pedidos visando a busca de endereços, entendo 

incabível, pois há nos autos o endereço residencial do executado, 

contudo, quando do cumprimento das diligências este se encontra 
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trabalhando em fazendas.

Deste modo, proceda-se a atualização do Mandado de Prisão Civil já 

expedido, fazendo seu cadastro no BNMP 2.0, expeça-se nova Carta 

Precatória à Comarca de Coxim/MS para que efetue a prisão do executado 

no endereço que consta nos autos e no endereço de seu empregador, 

caso o Ministério do Trabalho e Emprego possua tal dado.

Diante a excepcionalidade do caso, considerando a possibilidade do 

executado estar se escondendo com a ajuda de familiares e/ou só 

encontrar em sua residência em horários e dias em que não há expediente 

forense, conste como uma das finalidades da missiva a ser expedida, a 

entrega de cópia do Mandado de Prisão à Delegacia de Polícia de 

Coxim/MS, para que esta possa cumprir o mandado de prisão em dias e 

horários que não haja expediente forense.

Intime-se ainda a exequente para que traga planilha atualizada do débito 

alimentar, constando ainda os meses posteriores ao ajuizamento da ação 

e não pagos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55305 Nr: 303-23.2018.811.0027

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RENATO ALVES LIMA FREIRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenador do Posto Fiscal Benedito de 

Souza Corbelino "Dito Preto", ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da contestação de ref. 14, revogo a tutela outrora 

concedida, determinando o restabelecimento do protesto referente a CDA 

2017472994, pois o autor induziu este Juízo a erro afirmando que 

concretizou um acordo com o requerido, o que de fato não aconteceu, 

pois sua efetivação estava condicionada ao pagamento da primeira 

parcela, o que não fez.

Considerando que a causa de pedir da inicial pende da validade de um 

acordo realizado entre às partes, o qual só deveria produzir efeitos com o 

pagamento da renegociação feita, intime-se o autor para que comprove o 

pagamento do acordo, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito por falta de interesse processual.

Advertindo-o ainda, que a não comprovação do pagamento da dívida lhe 

acarretará com a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Oficie-se o Cartório de Protesto desta Comarca para que restabeleça o 

protesto outrora cancelado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39748 Nr: 1432-68.2015.811.0027

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAF, ACdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Medida de Proteção, visando à aplicação de medidas 

em favor da menor LORENA CASTRO ALVES, devidamente qualificada 

nos autos em epígrafe.

Instado à manifestação (ref. 157), o Ministério Público pugnou pela 

extinção do processo, tendo em vista que a menor não se encontra mais 

em risco, perdendo, portanto, o objeto da presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, em especial os relatórios psicossociais, verifico que 

a menor não se encontra mais em risco, motivo pelo qual não há motivo 

pelo prosseguimento do feito, perdendo assim, o objeto da presente ação.

Ante o exposto, determino a extinção do presente feito, em razão da 

perda do objeto.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Ciência do Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37427 Nr: 379-52.2015.811.0027

 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): Ernani José Sander, Juliano Martins da Costa 

Swaner, Aroldo Resende Mendonça, Daniel Campos Gonzaga, Julio Cesar 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT, 

Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP

 Desta forma, por haver indícios da prática dos atos de improbidade 

administrativa, consoante documentação acostada aos autos, RECEBO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 17, § 8º da Lei nº 8.429/92. 

Citem-se os requeridos para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando as advertências legais (artigo 17, § 9° da Lei n° 

8.429/92).Consigne-se no mandado que não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344).Cumpra-se, expedindo o necessár io.Às 

providências.Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57662 Nr: 1397-06.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ingressada por Panamericano 

S/A em face de Wilson Pereira da Rosa Junior, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em ref. 4 a parte autora formulou pedido de desistência da ação, aduzindo 

que compôs amigavelmente com o requerido na via extrajudicial.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em ref. 4.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 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 
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anotações e cautelas de estilo.

Expeça-se o levantamento da diligência depositada em ref. 5 para a parte 

autora, tendo em vista que não fora necessário sua realização.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45687 Nr: 1857-61.2016.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTEMI NORTE ELETRICIDADE E MONTAGEM 

INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS GUSTAVO 

MUZZI MENDES – MATRÍCULA 800161381

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER BERNARDES CHAGAS 

JUNIOR - OAB:92015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41292 Nr: 2068-34.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Gomes Alves, Mauro de Almeida, 

Gilberto Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699, ADEIR ALEXSANDER FRODER - OAB:9699

 Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

denúncia para CONDENAR o réu GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 

nos crimes previstos nos artigos 14 da Lei 10.826/03 e 29 da Lei 9.605/98, 

absorvendo o primeiro pelo segundo; CONDENAR o réu MAURO DE 

ALMEIDA no crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/98 e ABSOLVÊ-LO 

do crime previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98; e, ABSOLVER o réu 

EDILSON GOMES ALVES de todas as imputações que lhe foram postas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43792 Nr: 786-24.2016.811.0027

 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: Eniken Tchelles Pereira Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 CÓDIGO N.º 43792.

Vistos em correição.

Trata-se de ação de declaratória de nulidade de ato administrativo de 

exoneração com pedido de tutela de urgência em face do Município de 

Itiquira, devidamente qualificados nos autos.

Recebida a inicial o pedido de tutela de urgência foi indeferido (ref. 08).

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação (ref. 34), 

oportunidade em que rechaçou os argumentos da exordial, pugnando total 

improcedência da presente ação.

Por sua vez, a autora apresentou impugnação à contestação à ref. 38.

Intimado para especificar as provas (ref. 41), a autora peticionou à ref. 47, 

requerendo a produção de prova testemunhal.

Por sua vez, a requerida peticionou à ref. 50, requerendo prova 

testemunhal.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Não havendo preliminares suscitadas, impõem-se reconhecer que se 

encontram presentes os pressupostos processuais, a regularidade 

processual e por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até 

o momento, dou o feito por saneado.

Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, entendo que o 

processo não comporta julgamento antecipado, pelo que fixo como ponto 

controvertido se a exoneração da autora foi legal.

Assim, nos termos do artigo 357, inciso II, do CPC, defiro a produção de 

prova testemunhal e documental, conforme posto acima.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de junho de 

2019, às 13h00min.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias apresente o rol de 

testemunhas, não podendo ser superior a 10 (dez) (art. 357, §§ 4º e 6º, 

do CPC), as quais deverão comparecer independentes de intimação, ou, 

caso pretendam, que formulem requerimento neste sentido com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Caso algumas das testemunhas residir em outra Comarca, desde já, 

expeça-se carta precatória para a sua oitiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49842 Nr: 1481-41.2017.811.0027

 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 Itiquira/MT, Humberto Bortolini, 

representante de Municipio de Itiquira/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a manifestação 

apresentada pela parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33558 Nr: 616-23.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alysson Mayke Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 126, §1º, inciso I, da Lei de 

Execuções Penais, HOMOLOGO 895 (oitocentos e noventa e cinco) horas 

de estudo do recuperando, remindo ao todo de sua pena 74 (setenta e 

quatro) dias, os quais devem ser considerados como pena cumprida para 

todos os efeitos, inclusive para progressão, a teor do que dispõe o artigo 

128 da LEP.Proceda-se com nova realização de cálculo de pena, levando 

em consideração os dias aqui remidos, em seguida, dê ciência ao 

Ministério Público e à defesa.No mais, aguardem-se os autos em 

Secretaria até data próxima para progressão de regime ou em caso de ser 

feito novos requerimentos nos autos.Intime-se o advogado dativo do 

recuperando para que proceda com a defesa dele no PAD 

01/2018.Cumpra-se, expedindo o necessário.Itiquira-MT, 11 de setembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10579 Nr: 90-32.2009.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Gomes Malaquias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Ante o exposto, nos termos do artigo 126, §1º, incisos I e II, da Lei de 

Execuções Penais, HOMOLOGO 598 (quinhentos e noventa e oito) horas 

de estudos e 23 (vinte e três dias) dias trabalhados pelo recuperando, 

remindo ao todo de sua pena 56 (cinquenta e seis) dias, os quais devem 

ser considerados como pena cumprida para todos os efeitos, inclusive 

para progressão, a teor do que dispõe o artigo 128 da LEP.Proceda-se 

com nova realização de cálculo de pena, levando em consideração os 

dias aqui remidos, em seguida, dê ciência ao Ministério Público e à 

defesa.No mais, aguardem-se os autos em Secretaria até data próxima 

para progressão de regime ou em caso de ser feito novos requerimentos 

nos autos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Itiquira-MT, 11 de setembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43280 Nr: 898-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uesley Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Ante o exposto, nos termos do artigo 126, §1º, incisos I e II, da Lei de 

Execuções Penais, HOMOLOGO 170 (cento e setenta) dias trabalhados 

pelo recuperando, remindo ao todo de sua pena 56 (cinquenta e seis) 

dias, os quais devem ser considerados como pena cumprida para todos 

os efeitos, inclusive para progressão, a teor do que dispõe o artigo 128 da 

LEP.Quanto ao período estudado, postergo sua análise para determinar 

que se oficie à Cadeia Pública local para informar se durante o período em 

que o recuperando passou estudando na unidade chegou a concluir o 

ensino fundamental, médio ou superior, se sim, em que data isto ocorreu, a 

fim de lhe conceder o bônus de 1/3 na remição, direito previsto no artigo 

126, §5º, da LEP.Com relação ao pedido formulado pela defesa de 

desconsideração do PAD 01/2018 instaurado contra o recuperando, 

entendo incabível, pois o PAD 01/2018 visa investigar a propriedade de 

drogas encontradas na ala em que o recuperando se encontrava, e não a 

construção de um buraco nesta, cuja autoria fora assumida por outro 

detento. Deste modo, requisite-se informações sobre a conclusão do PAD 

01/2018.Ciência ao Ministério Público e à defesa.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Itiquira-MT, 11 de setembro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58630 Nr: 1928-92.2018.811.0027

 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: Cayta Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri José Bagio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON CASTRO MIRANDA - 

OAB:36.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58630.

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens e alimentos, entendo que as 

custas devem incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33557 Nr: 615-38.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleff Roger Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos em correição.

 Tendo em vista a superveniência de nova condenação criminal já 

transitada em julgado, proceda-se com a unificação das guias 

executórias.

Considerando o que dispõe o artigo 52 da LEP, verifico a ocorrência de 

falta grave, consistente na prática de novo crime definido como doloso.

Deste modo, determino a interrupção do prazo para obtenção de 

progressão de regime, cuja data base firmar-se-á a partir do dia 

28/08/2015, data em que praticou o novo crime.

Requisite-se do Diretor da Cadeia Pública local os esclarecimentos 

requeridos às fls. 328/329 no prazo de 05 (cinco) dias.

Prestada as devidas informações, abra-se vista à defesa para manifestar 

quanto aos esclarecimentos requisitados e da planilha de remição de fls. 

339, bem como informar se seu contrato com o recuperando visa sua 

defesa no PAD instaurado contra ele.

Caso a resposta seja negativa, nomeie-se a Sra. Gestora um defensor 

dativo ao recuperando para atuar em sua defesa no PAD.

Após a manifestação da defesa, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público, custos legis da execução penal, para que se manifeste nos 

termos postos acima à defesa.

Proceda com a elaboração de novo cálculo de pena considerando a 

unificação destas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 11 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54579 Nr: 4443-37.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE VIEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 54579

Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.
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O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54578 Nr: 4442-52.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUZA FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 54579

Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54575 Nr: 4439-97.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 54575

Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54574 Nr: 4438-15.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidiana da Silva dos Santos,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54573 Nr: 4437-30.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Bispo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 54573

Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53865 Nr: 3745-31.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO DAS GARCA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 53865

Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 
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dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54570 Nr: 4434-75.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALCIDES ROBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 54570

Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54571 Nr: 4435-60.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horacina Teodoro Velasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 54571

Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51708 Nr: 2509-44.2017.811.0027

 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: Sandra Maria de Jesus Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rilmo Morais de mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51708.

Vistos em correição.

Considerando o Parecer Ministerial de ref. 31, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando os 

herdeiros do “de cujus” para comporem o polo passivo da ação.

No mais, determino a realização de exame de DNA da criança Sophia de 

Jesus Freitas, contudo, como as partes não possuem condições de 

custear com as despesas do exame de DNA, o custeio ficará a encargo 

do Município de Itiquira/MT, o qual deverá ser intimado, para marcar dia e 

hora para a coleta do material genético.

Intime-se o Município de Itiquira/MT, dando-lhe ciência desta decisão.

Intimem-se as partes para comparecerem juntamente com a criança na 

data e horário designados, devendo levar cópia dos seus documentos 

pessoais (CPF e RG) e a cópia da Certidão de Nascimento da criança.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40050 Nr: 1556-51.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA MELISSA TEIXEIRA & CIA LTDA ME, 

JANAINA MELISSA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:15562/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 CÓDIGO N.º 40050

Vistos em correição.

Tendo em vista que a consulta ao sistema BACENJUD restou infrutífero, 

determino o bloqueio de veículos em nome do executado.

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome dos 

executados JANAINA MELISSA TEIXEIRA E CIA LTDA (CNPJ 

13.477.198/0001-40) E JANAINA MELISSA TEIXEIRA (CPF 841.703.791-87) 

por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46517 Nr: 2406-71.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Velasco Ribeiro, Julcelino Velasco 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, Joisley Rodrigues Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 CÓDIGO N.º 46517Vistos em correição.Inicialmente, por não haver 
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qualquer impugnação à avaliação do bem penhorado às fls. 105/106, 

desde já, dou-o por homologado.Defiro o pedido o pedido formulado pelo 

exequente em petição de fls. 121/122.Por economia, a fim de evitar custos 

operacionais, e seguindo a tendência de informatização dos processos 

judiciais, nos termos do art. 879, II do Código de Processo Civil, o leilão 

deverá ser realizado eletronicamente (c.c art. 882, §1° do CPC). Para 

tanto, nomeio como leiloeiros o Sr. Silvio Luiz da Silva de Moura Leite, 

leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob n. 021/2012, com endereço na Rua 

Maria Soares de Paiva, n. 633, Bairro Sagrada Família, localizada na 

cidade de Rondonópolis/MT, telefones (66) 3423-1484 e (66) 3423-2506 

(art. 880 c.c art. 881, §1°, ambos do CPC).O(s) leiloeiro(s) deverá(ão) 

adotar as medidas necessárias para a ampla divulgação do leilão (art. 

887/CPC).Fixo o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para que o(s) 

leiloeiro(s) proceda(m) com a alienação judicial do bem.Atente(m)-se o(s) 

leiloeiro(s) quanto as suas obrigações, elencadas no art. 884 do CPC, 

quais sejam:I - publicar o edital, anunciando a alienação;II - realizar o leilão 

onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz;III - expor aos 

pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias;IV - receber e 

depositar, dentro de 1 (um) dia, à ordem do juiz, o produto da alienação;V - 

prestar contas nos 2 (dois) dias subsequentes ao depósito.Para fins do 

art. 885/CPC, fixo como preço mínimo da arrematação a importância 

correspondente a 50% do valor da avaliação, cujo lance, se contemplado, 

deverá ser depositado numa única parcela e de imediato pelo arrematante, 

por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 892/CPC).A ordem de entrega 

do bem será expedida desde logo seja demonstrado o pagamento do lance 

ofertado, bem como a comissão do leiloeiro, a qual fixo no importe de 05% 

do valor da arrematação (art. 884, parágrafo único, do CPC - 24,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46384 Nr: 2316-63.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA OLIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 46384

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50730 Nr: 1983-77.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.L. Gardelha Ribeiro Odontologia Ltda, 

Cristovão Alves Ribeiro, Maria de Lourdes Neta Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Código n.º 50730

Vistos em correição.

Defiro o pedido de ref. 27, determinando a expedição do mandado de 

penhora dos bens indicados, conforme requerido.

Localizado os bens passíveis de penhora em nome dos executados, até o 

limite do débito (CPC, art. 835), o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado (art. 841, do CPC), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do 

CPC).

Sendo infrutífera a penhora, intime-se o exequente para manifestar-se, em 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se a parte exequente para que efetue o pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33316 Nr: 441-29.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Santos Ferrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 CÓDIGO N.º 33316

Vistos em correição.

Tendo em vista que o réu descumpriu as condições da suspensão 

condicional do processo, conforme certidão de fls. 151, acolho a cota do 

Ministério Público de fls. 159, e consequentemente, REVOGO o benefício 

sursis processual concedido ao réu, prosseguindo o feito nos seus 

ulteriores termos.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de 

abril de 2019, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá o interrogatório do 

acusado.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 35673 Nr: 1772-46.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Dornel da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão de ref. 173, intime-se a Defesa para apresentar 

as razões do recurso, no prazo legal.

Após, abre-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentarem as 

suas contrarrazões ao recurso da defesa, no prazo legal.

Em seguida, com decurso dos prazos supra, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 

(cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57993 Nr: 1572-97.2018.811.0027

 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: ALCINÉIA DOS SANTOS NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 57993.

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita requerida 

na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a presente exordial.

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53568 Nr: 3503-72.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A . Mônica Algodoeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45181 Nr: 1524-12.2016.811.0027

 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: Flavio Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIETA DA SILVA ARAUJO - 

OAB:13425/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, dou o feito por saneado e determino que o requerido junte 

aos autos no prazo de 15 (quinze) dias:- A indicação do Sindicato de 

Servidores Municipais dos membros que compuseram a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional – CDF que realização a avalição do estágio 

probatório do autor, com cópia da Ata da assembleia realizada;- O 

documento em que conste a fundamentação da Comissão de 

Desenvolvimento Funcional – CDF, quanto às notas atribuídas ao autor;- 

Cópia dos procedimentos adotados em decorrência das denuncias feitas 

na Ouvidoria Municipal contra o autor;Transcorrido o prazo com ou sem 

manifestação, intime-se o autor para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste e em seguida me voltem os autos conclusos para 

d e l i b e r a ç õ e s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34687 Nr: 1350-71.2014.811.0027

 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: SETENGE SERVÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrocal Ind. E Com. De Cal S.A, Basagro 

Fertilizantes Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA BEATRIZ MAGALHAES 

XAVIER - OAB:136910 , Paulo Roberto Coimbra Silva - 

OAB:70429/MG

 Vistos em correição.

Tendo em vista a decretação da falência das empresas requeridas e que 

estas se encontram sem representação, entendo pertinente a suspensão 

do feito e a intimação do Administrador Judicial para se habilitar nos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias, momento em que deverá ter seu curso 

retornado.

Informe-se o Juízo da Comarca de Várzea Grande-MT que a testemunha a 

ser ouvida naquela Comarca mudou de cidade, autorizando-o a arquivar 

aquela missiva.

Indefiro por hora a realização da oitiva da testemunha Awdrin Vila Nova, 

haja vista que a parte requerida está sem representação processual 

devido à decretação de sua falência, bem como pelo fato do feito se 

encontrar suspenso.

Defiro o pedido de tutela de urgência, a fim de reservar a quantia de 

R$19.242.941,49 (dezenove milhões duzentos e quarenta e dois mil 

novecentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos) nos autos 

de falência n.º 6094-16.2016.811.0003 em trâmite na 4ª Vara Cível da 

Comarca de Rondonópolis-MT, eis a nitidez do prejuízo que a autora 

poderá vir a sofrer caso a massa falida liquide todo o seu patrimônio 

quitando outras obrigações preteridas a esta.

Oficie-se o juízo da falência para que proceda com a reserva do referido 

valor, respeitando, obviamente, a preferência dos créditos já habilitados 

no procedimento, informando que a origem deste é quirografária.

Em caso de disponibilidade do valor para pagamento, que fique a quantia 

bloqueada na conta daquele juízo até o julgamento final desta ação, que 

estabelecerá por vez eventual valor devido pela massa falida, sendo que 

em caso de improcedência da ação ou julgamento de procedência parcial, 

eventual saldo remanescente bloqueado poderá ser liberado para o 

pagamento de outros credores.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que proceda com a 

alteração na nomenclatura dos nomes dos requeridos, passando a 

constá-los como massa falida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56514 Nr: 834-12.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Emily Eduarda Lima da 

Silva, nestes autos representada por sua genitora Rosivani de Oliveira 

Lima, em face de Vilmar Pereira da Silva, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Em ref. 09 a exequente informou que o executado quitou o débito 

alimentar.

O Ministério Público em ref. 12 pugnou pela extinção do feito ante o 

pagamento.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Verifico que o executado quitou o débito com a exequente, motivo pelo 

qual a presente ação deve ser extinta.

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 da satisfação da 

obrigação.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, arbitro seus 

honorários advocatícios em 01 (uma) URH.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquive-se.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45368 Nr: 1643-70.2016.811.0027

 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: F P TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonilda Cruz Nunes Godinho, Francisco 

Tadeu de Araujo, Sefaz/MT - Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIRENE JESUS DE SOUZA - 

OAB:18465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45618 Nr: 1809-05.2016.811.0027

 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: COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PSICULTURA 

E AGROPECUÁRIA DO CERRADO, Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA 

CORBELINO CORRENTES – MT/MS – SECRETARIA DO ESTADO DE 

FAZENDA – SEFAZ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46398 Nr: 2324-40.2016.811.0027

 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: AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA., SEFAZ - 

Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlan da Silva Vilela - MAT. 810158361

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROSENTHAL - OAB:SP 

188.567, THIAGO GIOVANNI RODRIGUES - OAB:SP 286.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47105 Nr: 2763-51.2016.811.0027

 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: JOSE ALVES DE FRANÇA, JOSE NILSON DE FRANÇA, 

JOSE NILSON DE FRANÇA - AGRICOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Longuinho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:12819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50140 Nr: 1637-29.2017.811.0027

 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: METALURGICA NOVA GAM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE BRITO - 

OAB:62400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52322 Nr: 2867-09.2017.811.0027
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 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: Joice de Souza Pinto Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL – HUMBERTO BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, E DENEGO A SEGURANÇA 

PLEITEADA pela impetrante JOICE DE SOUZA PINTO GALDINO.Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, de acordo com a Súmula 512 do 

Supremo Tribunal Federal:“Súmula 512 – Não cabe condenação em 

honorários de advogado na ação de mandado de segurança.”Isento de 

custas e despesas processuais, conforme preceitua o artigo 10, inciso 

XXII da Constituição Estadual.Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. Publique-se, 

registre-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39719 Nr: 1417-02.2015.811.0027

 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: 2.0 HOTEIS SPE 2012 VI EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agente de Tributos Estaduais DANILO SOUSA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA DE SOUZA 

JUNQUEIRA - OAB:177073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 39719

Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por 2.0 HOTÉIS SPE 

2012 VI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, visando suprir omissão 

da sentença de ref. 43.

 Alega, em síntese, que a sentença foi omissa ao não fundamentar de 

forma clara e objetiva, e contraditória tendo em vista que prolatou a 

sentença com resolução de mérito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Verifico a tempestividade da interposição do presente recurso, pelo que 

RECEBO o presente.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não se verifica a 

existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na sentença 

vergastada julgada com mérito, que declarou que o mandado de 

segurança não é o meio cabível de desconstituir o crédito tributário.

Razão pela qual, estes embargos de declaração devem ser rejeitados, eis 

que o autor almeja o reexame da matéria pela via inadequada, visto que 

somente contradição, omissão, obscuridade ou erro material enseja a 

propositura de embargos de declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS, por 

não conter qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erros 

materiais.

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45100 Nr: 1470-46.2016.811.0027

 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: ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO 

FISCAL DE CORRENTES, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45118 Nr: 1473-98.2016.811.0027

 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: ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO 

FISCAL DE CORRENTES, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45642 Nr: 1826-41.2016.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autoridade Coatora Chefe do Posto Fiscal 

Benedito de Souza Corbelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - OAB:15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46407 Nr: 2330-47.2016.811.0027

 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: SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO UOF POSTO FISCAL BENEDITO DE 

SOUZA CORBELINO (CORRENTES- MT/MS) SR. MARCOS ANTONIO 

LOURENÇO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVELYN FABRICIA DE ARRUDA - 

OAB:28224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47614 Nr: 197-95.2017.811.0027

 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: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ - 

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ITIQUIRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48406 Nr: 769-51.2017.811.0027

 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: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ - 

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ITIQUIRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48505 Nr: 840-53.2017.811.0027

 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: Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Quintiliano Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49619 Nr: 1385-26.2017.811.0027

 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: Ceagro Agrícola Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilmo. Sr. Coordenador do Posto Fiscal Benedito 

de Souza Corbelino - "DITO PRETO" (antigo Correntes), Secretário de 

Estado da Fazenda de Tributos Estaduais de Mato Grosso,, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028, Lucas Aragão dos Santos - OAB:OAB/SP 346.192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56599 Nr: 884-38.2018.811.0027

 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: Mont - Cargas Transportes Ltda., Roberta Helena 

Durães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE 
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SOUSA CORBELINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Gidaro Prado - 

OAB:366.288/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44909 Nr: 1354-40.2016.811.0027

 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: ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO 

FISCAL DE CORRENTES, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48307 Nr: 687-20.2017.811.0027

 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: Geraldo Felix de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS - 

OAB:21614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, determinando que o requerido Estado de Mato 

Grosso e o Hospital Beneficente Santa Helena proceda com o 

procedimento cirúrgico vindicado na inicial, conforme já feito em razão da 

liminar outrora deferida.O Estado de Mato Grosso é isento de custas e 

taxas processuais, em razão da atividade exercida pelo segundo 

requerido, por se tratar ainda de entidade beneficente, isento-o das 

custas e taxas processuais, entretanto, condeno-os ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no importe de 10% sobre 

o valor da causa.Deixo de efetuar a remessa necessária em razão do que 

dispõe o artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40086 Nr: 1564-28.2015.811.0027

 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: TANIA MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR CELESTINO PERES, JOÃO VITOR 

CAMARGO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO JOSE CAMARGO 

CASTILHO SOARES - OAB:11464/O

 Ante o exposto RECEBO e ACOLHO PARCIALMENTE os presentes 

embargos declaratórios, nos termos expostos acima.Transcorrido os 

prazos supra, certifique-se e me voltem os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Itiquira-MT, 05 de setembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42975 Nr: 433-81.2016.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpio Teodoro Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Clugg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de ref. 65.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44322 Nr: 1015-81.2016.811.0027

 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: JAIME FELTRIN - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA 

CORBELINO (CORRENTES MS-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDSON CRUZ ORTIZ - 

OAB:8110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 30, intime-se o impetrante para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37315 Nr: 341-40.2015.811.0027

 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: VERA LUCIA SALOMÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão retro, nomeio para realização da perícia 

médica o Dr. Marcelo Coutinho, inscrito no CRM/MT 7745, mantendo 

inalteradas as determinações anteriores.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52790 Nr: 3119-12.2017.811.0027
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 1.543,65 (um mil, 

quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante do Exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se.

Oficie-se a empresa empregadora do requerido MEGA FITINESS, situada 

na Rua Edvaldo Ferreira de Brito, nº 409, Bairro Jardim Atlântico, em 

Rondonópolis/MT, para que proceda com o desconto mensal em folha de 

pagamento a título de pensão alimentícia em favor da menor Julia Beatriz 

Barbosa Lopes, na proporção de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, 

correspondente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos) depositando em conta bancária de titularidade da representante 

da menor, qual seja: Banco Sicredi, agência 0809, conta poupança nº 

39477-7.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45985 Nr: 2030-85.2016.811.0027

 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: ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE 

o pedido consubstanciado na presente ação de alimentos, para condenar 

Milton Cesar de Oliveira, já qualificado nos autos, a pagar a quantia de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, valor atualmente 

equivalente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) 

a título de alimentos em favor de Ailton César Masson de Oliveira, bem 

como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.Os alimentos 

deverão ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, e depositados em 

conta bancária de titularidade da genitora do requerente, qual seja, conta 

poupança nº 0000366, agência 3083, Banco Bradesco.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se Carta Precatória, a fim de que o requerido 

seja devidamente intimado da presente sentença, assim como para que 

imediatamente possa cumpri-la.Por fim, vejo que diante das teses 

conflitantes, houve e a necessidade de se nomear advogado dativo para 

patrocinar os interesses da requerente, sendo assim, condeno o Estado 

de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, desde já 

arbitrados em prol da advogada Dra. Lucimar Dias da Silva, inscrita na 

OAB/MT nº 20.637-O, no valor correspondente a 01 URH. Após as 

formalidades legais, expeça-se a devida certidão.Sem custas e 

honorários.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56836 Nr: 1032-49.2018.811.0027

 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: CRISTINA ROCHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAS ALVES LARANJEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).4. ARBITRO 

alimentos provisórios no valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias do menor, a ser pago mensalmente pelo genitor, à partir da 

citação, através de depósito bancário.5. Designe-se data para realização 

da audiência de conciliação, conforme pauta da Conciliadora Judicial desta 

Comarca.6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 

conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do 

requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.7. 

Intime-se a requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe a 

conta bancária, para o depósito da pensão alimentícia.8. Intime-se o 

requerido, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o documento 

(contrato/escritura/matrícula) da casa situada em Itumbiara-GO, 

documento do automóvel gol e documento da motocicleta Honda CG 

160.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58530 Nr: 1869-07.2018.811.0027

 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: Glidy Wanovich Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Luiz Borges Basso, MARCELO 

BORGES BASSO, Nivalda Giraldes Portela, MILTON ZANA PORTELA, 

FLORINDO ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, Marilu 

Welter Giraldes, ALBERTO ZANA PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA, 

SERGIO NASCIMENTO GIRALDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, verifico que há nos autos elementos que demonstram que o 

autor possui recursos financeiros para arcar com as custas e taxas 

processuais, afastando a presunção a que dispõe o artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.Deste modo, nos termos dos artigos 98, “caput”, 

e 321, ambos do Código de Processo Civil, concedo à parte autora o prazo 

de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento das custas e taxas 

processuais, sob pena de 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.Itiquira-MT, 04 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42737 Nr: 326-37.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes de ref. 106.

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.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44282 Nr: 1006-22.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHSdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, vejo que diante das teses conflitantes, houve e a 

necessidade de se nomear advogado dativo para patrocinar os interesses 

do indiciado, sendo assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol do 

advogado Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT nº 9.892-B, 

no valor correspondente a 01 URH.

 Após as formalidades legais, expeça-se a devida certidão.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58534 Nr: 1873-44.2018.811.0027

 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: Rodrigo Elias Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Tozetto, GILBERTO TOZETTO, GILMAR 

TOZETTO, GIULIA EVELYN VANDES TOZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, 

por falta do interesse de agir, um dos pressupostos processuais, nos 

termos do artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.Condeno 

o autor ao pagamento de custas processuais, sendo inviável a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita em seu favor.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 04 de setembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58502 Nr: 1850-98.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar com base 

no Decreto-Lei 911/69.Analisando a exordial, é possível aferir que o autor 

requer a busca e apreensão liminar do bem nela descrito. Pretende ainda, 

seja o demandado citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o 

valor integral da dívida, devidamente acrescida das custas e honorários 

advocatícios e, no prazo de 15 (Quinze) dias, oferecer sua defesa.Com 

efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve 

ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Decrete Lei nº 911/69, 

modificado pela Lei nº 10.931/2004.Observo que o requerente enviou 

notificação extrajudicial ao requerido, constituindo em mora o 

devedor.Provada a mora e estando presentes os requisitos cautelares 

bem como os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, DEFIRO, pois, liminarmente, 

o pedido de busca e apreensão do bem descrito na inicial no endereço 

informado nos autos, devendo o requerido entregar os documentos do 

veículo, razão pela qual determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão.Deposite-se o bem em mãos do representante legal nomeado 

pela parte requerente com o compromisso do encargo de fiel depositário, 

sendo a retirada do veículo desta Comarca, sob a responsabilidade legal 

do fiel depositário.DEFIRO a inclusão de restrição de veículo em nome do 

requerido por meio do sistema RENAJUD.Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida para o pagamento da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69 dada 

pela Lei 10.931/04, e/ou querendo, apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.Defiro os benefícios do art. 212 § 2º do CPC.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57214 Nr: 1207-43.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 trata-se de ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar com base 

no Decreto-Lei 911/69.Analisando a exordial, é possível aferir que o autor 

requer a busca e apreensão liminar do bem nela descrito. Pretende ainda, 

seja o demandado citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o 

valor integral da dívida, devidamente acrescida das custas e honorários 

advocatícios e, no prazo de 15 (Quinze) dias, oferecer sua defesa.Com 

efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve 

ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Decrete Lei nº 911/69, 

modificado pela Lei nº 10.931/2004.Observo que o requerente enviou 

notificação extrajudicial ao requerido, conforme fls. 40, constituindo em 

mora o devedor.Provada a mora e estando presentes os requisitos 

cautelares bem como os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, DEFIRO, pois, 

liminarmente, o pedido de busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

devendo o requerido entregar os documentos do veículo, razão pela qual 

determino a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço 

descrito na inicial.Deposite-se o bem em mãos do representante legal 

nomeado pela parte requerente com o compromisso do encargo de fiel 

depositário, sendo a retirada do veículo desta Comarca, sob a 

responsabilidade legal do fiel depositário.Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida para o pagamento da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69 dada 

pela Lei 10.931/04, e/ou querendo, apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.Defiro os benefícios do art. 212 § 2º do CPC.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39568 Nr: 1347-82.2015.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Jaime Pereira Campos, Alci Vieira Campos, 

Ronaldo Luiz Vieira Campos, Rosimeire Campos Ribeiro, Jayme Pereira 

Campos Junior, Roberto Vieira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Barcelo Moraes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 493 de 656



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071, 

Tassiana Braga Pereira Campos - OAB:13376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte embargada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto aos embargos de declaração (ref. 88), conforme 

dispõe o artigo 1023, § 2°, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38980 Nr: 1070-66.2015.811.0027

 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: GASPAR RADIODIFUSÃO LTDA, Sebastião Murucci 

Pirovani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Elias Neto, KATIUCIA LIMA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719, ESTEVAO PINHEIRO JOTA - OAB:14553

 Vistos em correição.

Recebo o recurso interposto pela parte requerida.

Intime-se a parte autora para apresentar as suas contrarrazões, no prazo 

legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55998 Nr: 666-10.2018.811.0027

 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: Glidy Wanovich Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NASCIMENTO GIRALDES, Marilu 

Welter Giraldes, MILTON ZANA PORTELA, NIVANDA GIRALDES PORTELA, 

FLORINDO ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, VILMA 

SANTIN PORTELA, ALBERTO ZANA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O, NATHANY PRISCILA BORGES ROCHA, - OAB:23504/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARTINS PEREIRA - 

OAB:29505

 Vistos em correição.

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALBERTO ZANA 

PORTELA E OUTROS, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.

Em síntese, alega que houve omissão na sentença de ref. 12, tendo em 

vista que não fora fixados honorários sucumbenciais.

 Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Os embargos declaratórios são cabíveis nos casos em que há 

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos da lei 

processual civil.

 In casu, vejo que assiste razão a parte embargante, pois quem deu causa 

de extinção ao processo foi a parte autora, tendo em vista que foi 

conhecida a litispendência, todavia na sentença não fora fixados os 

honorários sucumbenciais.

Sendo assim, JULGO PROCEDENTE os embargos, para o fim de suprir a 

omissão existente na interlocutória objurgada, para tanto, pelo princípio da 

sucumbência CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios ao advogado da parte requerida, na proporção de 10% sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Cumpra-se com eficência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58418 Nr: 1800-72.2018.811.0027

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21833/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 58418

Vistos em correição.

Trata-se de ação de regulamentação de visitas com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Nelson Figueiredo da Silva Júnior representado por 

sua genitora Viviane Rosa Pires, em desfavor de Nelson Figueiredo da 

Silva, devidamente qualificados nos autos.

Em análise aos pedidos da petição inicial, verifica-se que a parte autora 

requer que seja estabelecido a regulamentação de visitas ao menor 

Nelson Figueiredo da Silva Júnior.

Pois bem.

Na ação em que se pleiteia a regulamentação de visitas, a legitimidade 

ativa pertence ao genitor ou genitora do infante, tendo em vista que o 

menor não possui legitimidade para figurar como polo ativo da demanda.

In casu, a formulação, porém, de pedido de regulamentação de visitas, em 

que pese representar má-técnica processual, consubstancia mera 

irregularidade, não justificando o indeferimento da exordial.

Ademais, analisando os autos, observo que a parte autora não juntou 

cópia da sentença que estabeleceu o direito à visita.

Desta forma, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que seja 

emendada a inicial, a fim de corrigir o polo ativo da demanda, bem como 

juntar cópia da sentença que estabeleceu direito à visita, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, com 

julgamento da ação sem resolução do mérito, consoante estabelece o art. 

321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47274 Nr: 2839-75.2016.811.0027

 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: Suziene Vieira Albino, Reflorest MS-MT Florestal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo da Silva Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO FREITAS CORRÊA - 

OAB:9133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:5957

 Vistos em correição.

Intimem-se novamente as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58483 Nr: 1839-69.2018.811.0027

 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: Sebastiana Bastos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência.Cite-se o requerido, para que no prazo legal, 

querendo, contestar a presente ação, consignadas às advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Após, contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugná-la no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às Providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58470 Nr: 1830-10.2018.811.0027

 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: ECdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA NUNES CAMPOS 

MARINS - OAB:24877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58470

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 320 do CPC, tendo em vista que o referido dispositivo 

legal exige que a petição inicial seja instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. A doutrina costuma referir-se a tais 

documentos como aqueles sem os quais não há como fazer prova do 

alegado pelo autor, tratando-os, em última análise, como casos de “prova 

legal”.

 Posto isso, intime-se o procurador da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, devendo aportar aos 

autos cópia do acordo entabulado entre as partes à titulo de alimentos, 

sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, 

consoante o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58463 Nr: 1824-03.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDS, NFdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21833/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 58463

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de Execução de Alimentos, interposta por Nelson 

Figueiredo da Silva Júnior, representado por sua genitora Viviane Rosa 

Pires, em desfavor de Nelson Figueiredo da Silva, devidamente qualificado 

nos autos, requerendo a citação do executado para efetuar o pagamento 

do débito em atraso, totalizando o valor de R$ 2.960,33 (dois mil, 

novecentos e sessenta e trinta e três centavos).

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de penhora de dinheiro e de bens, o tanto que se fizerem necessário 

para a satisfação do crédito, bem como a inserção de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abre-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37450 Nr: 392-51.2015.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO CABRAL MARTINS, DIEGO CABRAL 

MARTINS, EGMAR DIVINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO VIDEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10176

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Custas a cargo da parte 

autora.Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32890 Nr: 105-25.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Marinho Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que a autarquia executada deixou transcorrer o lapso 

temporal sem manifestar-se e por não verificar qualquer irregularidade no 

demonstrativo discriminado do crédito de fls. 221/222, dou-o por 

homologado.

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. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58471 Nr: 1831-92.2018.811.0027

 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: VLFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA NUNES CAMPOS 

MARINS - OAB:24877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58471.

Vistos em correição.

Analisando os autos, denota-se que a parte autora atribuiu o valor 

erroneamente à causa, tendo em vista que este deve corresponder ao 

proveito econômico pretendido pela parte.

Posto isso, intime-se o procurador da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor a ser 

perseguido na demanda, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, com julgamento da ação sem resolução do 

mérito, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código 

de Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37839 Nr: 571-82.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 
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OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37839

Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos à ref. 40, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54572 Nr: 4436-45.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCE PEREIRA AROSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 54572

Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54577 Nr: 4441-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCINDO BENEDITO NONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 54577

Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41644 Nr: 2211-23.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Galvão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 Defiro o pedido de ref. 146, bem como o arrolamento das testemunhas de 

ref. 157.Requisite-se folha e certidão de antecedentes criminais do 

pronunciado atualizada.Designo a Sessão de Julgamento para o dia 19 de 

março de de 2019, às 09h00min, devendo o acusado ser intimado da data 

da Sessão de Julgamento, bem como os jurados, as testemunhas 

arroladas e o Ministério Público.Ciência ao Ministério Público e a 

defesa.Proceda-se as intimações necessárias para o cumprimento do 

referido ato.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34119 Nr: 994-76.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Luiz Vieira Campos, Marcílio Bruno 

Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9883/O

 Vistos em correição.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio de advogado 

dativo.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de maio de 

2019, ás 15h30min.

 Intimem-se os réus, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e a 

(s) testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47429 Nr: 66-23.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco das Chagas Reinaldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 Vistos em correição.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio de advogado 

dativo.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de abril de 

2019, ás 16h00min.

 Intimem-se os réus, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e a 

(s) testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 35437 Nr: 1693-67.2014.811.0027
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT, MAISSA ALMEIDA DE JESUS - OAB:15713-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos em correição. Na presente audiência as partes entabularam 

acordo acerca da partilha dos bens casal.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Ante o exposto, Julgo procedente o pedido, com fundamento no art. 487, 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, homologando o presente 

acordo, entabulado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Renato 

Gonçalves Raposo no presente feito, arbitro os honorários advocatícios 

em 02 (duas) URH, conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Dou a presente por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Com o trânsito em julgado, atendidas as formalidades legais, 

arquive-se o presente feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Saem os 

presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58393 Nr: 1794-65.2018.811.0027

 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: MERQUIADES LEMES DA SILVA, Flordelce Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefónica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58393

Vistos em correição.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Recebo a inicial, pois preenche os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil.

Diante do pedido da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), inverto o 

ônus da prova, considerada a hipossuficiência da parte autora em 

colacionar provas.

Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.

Cite-se a parte promovida para comparecer ao ato, podendo nele oferecer 

defesa escrita ou oral. Conste no mandado que não contestada ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

promovente.

Intime-se a parte promovente da audiência designada, com as 

advertências descritas no artigo 51 da Lei 9.099/95, que se o autor apesar 

de devidamente intimado, deixar de realizar os atos e diligências que lhe 

competir, sem promover o determinado, os autos serão extintos sem 

julgamento do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58480 Nr: 1837-02.2018.811.0027

 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: Edvirges Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Intituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência.Cite-se o requerido, para que no prazo legal, 

querendo, contestar a presente ação, consignadas às advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58256 Nr: 1714-04.2018.811.0027

 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: Maria do Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58256.

Vistos em correição.

1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

6. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58474 Nr: 1833-62.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21833/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 58474

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de Execução de Alimentos, interposta por Giovana 

Gabrielly Evangelista Castro, representado por sua genitora Alessandra 

de Oliveira Evangelista, em desfavor de Douglas Castro dos Santos 

Moraes, devidamente qualificado nos autos, requerendo a citação do 

executado para efetuar o pagamento do débito em atraso, totalizando o 

valor de R$ 1.049,43 (um mil, quarenta e nove reais e quarenta e três 

centavos).

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de penhora de dinheiro e de bens, o tanto que se fizerem necessário 

para a satisfação do crédito, bem como a inserção de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abre-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.
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Em seguida, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58458 Nr: 1822-33.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21833/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58458.

Vistos em correição.

Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Cite e Intime-se o devedor, para que no prazo de 03 (três) dias efetue o 

pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo.

Advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protestação do título.

Havendo pagamento, justificativa ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, colha-se parecer Ministerial, me vindo concluso em seguida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43082 Nr: 481-40.2016.811.0027

 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: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança, para tanto:- 

Condeno o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 2.545,90 (dois 

mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), sobre os 

quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao 

mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação. - 

Condeno ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da lide, observando o §2º, do 

artigo 85, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51701 Nr: 2503-37.2017.811.0027

 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: ELIAS SINOBELINO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOLINA SALES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio João Rodrigues - 

OAB:15658-MS

 Vistos em correição.

 Analisando os autos, verifico que a requerida devidamente citada, deixou 

de apresentar contestação, deixando transcorrer o prazo in albis, deste 

modo, decreto-lhe a revelia nos termos do art. 344, do CPC.

Porém, como esta presunção, nos termos do artigo 345, II do CPC, consta 

que quando se trata de direitos indisponíveis, não induz a presunção de 

veracidade, vejo que no presente caso, torna-se necessário o 

prosseguimento do feito.

Assim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 09 

de abril de 2019, às 15h30min.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil).

Consigno que 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. 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, conforme dispõe o art. 455, do NCPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 No mais, intime-se a parte requerida, para que no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresente os documentos dos objetos de partilha.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57614 Nr: 1374-60.2018.811.0027

 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: Sebastiana Manoela Cesar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR APARECIDA ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:7621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por idade rural na 

condição de segurado especial, ajuizada por Sebastiana Manoela Cesar, 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente 

qualificados nos autos sustentando, em breve sintaxe, que estão 

preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a concessão do 

benefício denominado aposentadoria por idade rural condição de segurado 

especial.

Na exordial juntou documentos de fls. 07/16, e pugnou pelos benefícios da 

justiça gratuita, bem como pela concessão do benefício.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos.

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38794 Nr: 986-65.2015.811.0027

 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: IEDA APARECIDA MARUCHI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 
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para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57611 Nr: 1373-75.2018.811.0027

 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: ALICE CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR APARECIDA ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:7621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por idade rural na 

condição de segurado especial, ajuizada por Alice Cordeiro, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente qualificados nos 

autos sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos 

legais, e por isso, requerendo a concessão do benefício denominado 

aposentadoria por idade rural condição de segurado especial.

Na exordial juntou documentos de fls. 05/09, e pugnou pelos benefícios da 

justiça gratuita, bem como pela concessão do benefício.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos.

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57634 Nr: 1381-52.2018.811.0027

 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: Maria Inácio Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR APARECIDA ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:7621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de pensão por morte de trabalhador rural 

na condição de segurado especial, ajuizada por Maria Inácio Mendes, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente 

qualificados nos autos sustentando, em breve sintaxe, que estão 

preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a concessão do 

benefício denominado aposentadoria por idade rural condição de segurado 

especial.

Na exordial juntou documentos de fls. 04/11 e pugnou pelos benefícios da 

justiça gratuita, bem como pela concessão do benefício.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos.

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41378 Nr: 2105-61.2015.811.0027

 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: INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Neves Vilela Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER COSTA JACARANDÁ - 

OAB:12597, Iza Karol Gomes L. Pizza - OAB:11.315-A, Mariana 

Mendes Monteiro da Silva - OAB:12.597 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18698/O, FERNANDA NEVES VILELA PIRES - OAB:14262/MT

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50632 Nr: 1919-67.2017.811.0027

 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: JOAO BOSCO ALVES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência.Ademais, ante a necessidade de realização 

de perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico perito o Dr. 

Marcelo Coutinho, CRM 4883-MT, para a realização da perícia médica que 

será no Hospital Municipal de Itiquira/MT, onde deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente de termo 

de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do 

CPC.Intimem-se as partes para apresentarem a esse juízo os quesitos 

para instruir a perícia médica no prazo de 05 (cinco) dias.Após com a 

juntada dos quesitos das partes aos autos, intime-se o Doutor Perito para 

agendar data, hora e local para realização da perícia, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias comunicar este Juízo, devendo informar ao 

Oficial de Justiça a fim de intimação das partes, para avaliar a existência 

da anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que determine sua 

incapacidade para o exercício de atividade laboral que lhe garanta a 

sobrevivência, instruindo o presente mandado com os quesitos 

formulados pelas partes, juntados aos autos.Cientifique-se o perito que 

fica desde já arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), observado os limites do artigo 6º da Resolução nº 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o pagamento dos 

honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça.Ademais, com o agendamento da perícia 

juntado aos autos, intime-se a requerente que deverá se apresentar para 

perícia na data e local designado portando todos os seus exames.Com a 

juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51545 Nr: 2416-81.2017.811.0027

 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: Lairton Féles Saretta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Darque de Almeida
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o requerimento formulado às fls. 37, designe audiência de 

conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta 

Comarca.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39418 Nr: 1286-27.2015.811.0027

 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: MARIA PLACEDINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 39418

Vistos em correição.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40653 Nr: 1804-17.2015.811.0027

 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: Marcos Antonio Saes Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CAMPOS BOTTOS - 

OAB:146.711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcio Flávio de Araujo 

Ferreira - OAB:11.739 OAB/MS, TÚLIO CASSIANO GARCIA MOURÃO - 

OAB:11903

 Ante o exposto, indefiro a preliminar de inépcia da inicial.Assim, por não 

vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o 

feito por saneado.Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, 

por não comporta julgamento antecipado da lide, fixo como ponto 

controvertido a quem pertence à posse do imóvel discutido nos autos. 

Desde já, nos termos do artigo 357, inciso II, do CPC, defiro a produção de 

prova testemunhal e documental.Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de abril de 2019, às 15h00min.Intimem-se as 

partes para apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias 

(art. 357, §§ 4º e 6º, do CPC), as quais deverão comparecer 

independentes de intimação, ou, caso pretendam, que formulem 

requerimento neste sentido.Caso algumas das testemunhas residir em 

outra comarca, desde já, expeça-se carta precatória para a sua 

oitiva.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58177 Nr: 1672-52.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, Julcelino 

Velasco Ribeiro, CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58177

Vistos em correição.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do 

pedido inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso 

o demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, 

§1º, CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57437 Nr: 1311-35.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, Julcelino 

Velasco Ribeiro, CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do 

pedido inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso 

o demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, 

§1º, CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52050 Nr: 2693-97.2017.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Borttoloto, Agrupecuária Três Irmãos 

LTDA, Ricardo Bortolato, Cleber Bortolato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às ref: 19.

Indefiro o pedido de suspensão processual até o ano 2021 (dois mil e vinte 

e um), tendo em vista que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 

515, II, do CPC.

 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.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51369 Nr: 2326-73.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA, Nivalda Giraldes 

Portela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selio Soares de Queiroz - 

OAB:

 Para tanto, nomeio como leiloeiros o Sr. Silvio Luiz da Silva de Moura Leite, 

leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob n. 021/2012, com endereço na Rua 

Maria Soares de Paiva, n. 633, Bairro Sagrada Família, localizada na 

cidade de Rondonópolis/MT, telefones (66) 3423-1484 e (66) 3423-2506 

(art. 880 c.c art. 881, §1°, ambos do CPC).O(s) leiloeiro(s) deverá(ão) 

adotar as medidas necessárias para a ampla divulgação do leilão (art. 

887/CPC).Fixo o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para que o(s) 

leiloeiro(s) proceda(m) com a alienação judicial do bem.Atente(m)-se o(s) 

leiloeiro(s) quanto as suas obrigações, elencadas no art. 884 do CPC, 

quais sejam:I - publicar o edital, anunciando a alienação;II - realizar o leilão 

onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz;III - expor aos 

pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias;IV - receber e 

depositar, dentro de 1 (um) dia, à ordem do juiz, o produto da alienação;V - 

prestar contas nos 2 (dois) dias subsequentes ao depósito.Para fins do 

art. 885/CPC, fixo como preço mínimo da arrematação a importância 

correspondente a 50% do valor da avaliação, cujo lance, se contemplado, 

deverá ser depositado numa única parcela e de imediato pelo arrematante, 

por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 892/CPC).A ordem de entrega 

do bem será expedida desde logo seja demonstrado o pagamento do lance 

ofertado, bem como a comissão do leiloeiro, a qual fixo no importe de 05% 

do valor da arrematação (art. 884, parágrafo único, do CPC - 24, 

parágrafo único, do Decreto 21.981/1932 – artigo 1.100 da CNGC).Sendo 

estas as disposições à serem destacadas, sem prejuízo das demais 

disposições processuais previstas nos arts. 897 a 903 do CPC, INTIME-SE 

O(S) LEILOEIRO(S) para que ciente(s) adotem as medidas necessárias ao 

seu mister e expeça-se o edital atentando-se aos seus requisitos (arts. 

886 e 887, ambos do CPC).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43434 Nr: 624-29.2016.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Espigão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Feitosa Beltrao - 

OAB:12491/MS, Thiago Machado Grilo - OAB:12212/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor do petitório de fls. 56, defiro o petitório de fls. 47/48, 

para tanto, intime-se o requerente para realizar o pagamento dos 

honorários periciais conforme acordado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56068 Nr: 682-61.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Itaú Card 

S/A, em face de Neurides Alves de Araújo, ambos qualificados.

A parte autora compareceu nos autos informando que não possui mais 

interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (ref. 09).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os seus 

jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais. Caso não 

haja o pagamento das custas finais, proceda-se o registro das custas 

pendentes à margem da distribuição.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42193 Nr: 26-75.2016.811.0027

 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 RODRIGUES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Gutierrez Filho, Eltão Trevisan, Arlindo 

Antonio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos requerimentos formulados à ref. 45, vejo que não merece 

acolhimento, ante a necessidade de se esgotar os meios para a 

localização da parte requerida.

 Analisando os autos, observo que a parte autora informou que o número 

de CPF do requerido é 051.163.331, todavia o número esta incompleto.

 Sendo assim, intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe o CPF correto do requerido, para consulta de endereço via 

INFOJUF.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45114 Nr: 1471-31.2016.811.0027

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: Aero Agrícola Bom Futuro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico à ref. 15 que a parte autora não possui 

interesse no prosseguimento do feito.
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Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Minitério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41536 Nr: 2173-11.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, João Antonio Fagundes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A Janjacomo Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que restou infrutífera a consulta ao sistema Bacenjud, 

defiro em parte o pedido formulado pelo exequente à ref. 62.

Desta forma, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha de acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes 

da CNGC, para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome 

do devedor.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, do CPC).

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC- art. 477).

Sendo infrutífera a busca de dados do requerido, intime-se a autora para 

se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50952 Nr: 2110-15.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Brazílio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos em correição.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 02 de outubro de 2018, às 

10h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55044 Nr: 164-71.2018.811.0027

 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: Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Desta feita, constato a necessidade da concessão do pleito antecipatório 

da tutela.Isto posto, defiro o pedido liminar e determino que o Município de 

Itiquira/MT seja imitido na posse provisória do imóvel indicado na inicial. Se 

necessário autorizo, a força policial para promover a desocupação do 

imóvel, na hipótese de resistência do requerido.Cite-se o requerido, para 

que no prazo legal, querendo, contestar a presente ação, consignadas às 

advertências dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil.Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º do CPC, no tocante à citação do réu, e ao 

cumprimento da liminar.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49672 Nr: 1409-54.2017.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Rubio Sartori, PEDRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 49672.

Vistos em correição.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes à ref. 44.

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.

Procedo a baixa da restrição veicular via sistema RENAJUD.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42740 Nr: 329-89.2016.811.0027

 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 PAULO DOS SANTOS CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiane Francis da Silva Caldas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Robinson Castro Miranda, inscrito na OAB/SP sob o 

nº 332.736, para patrocinar os interesses do requerente. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a parte autora, para manifestar acerca do teor da carta 

precatória de ref. 25 e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54819 Nr: 1-91.2018.811.0027

 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: DILSA APARECIDA ALVES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 502 de 656



autora, para determinar que a parte requerida se abstenha de suspender 

o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora, bem 

como se abstenha de cobrar o valor exorbitante da fatura 08/2017, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja 

descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o limite de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais).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, designe-se data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta da Conciliadora 

Judicial desta 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),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45293 Nr: 1588-22.2016.811.0027

 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: GERALDA TUNES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos em correição.

Indefiro o petitório de ref. 39, tendo em vista que a decisão proferida no 

IRDR n. 85560/2016, determina a suspensão de TODOS os processos que 

versem sobre cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de 

cruzeiro real para URV.

Sendo assim, cumpra-se a decisão de ref. 35.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58142 Nr: 1665-60.2018.811.0027

 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: MARIA DARMECE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR APARECIDA ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:7621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº: 58142

Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de aposentadoria por 

idade híbrida ajuizada por Maria Damercê Carvalho em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, devidamente qualificado nos autos 

sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos 

legais, e por isso, requerendo a concessão do benefício.

Com a inicial juntou documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos.

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugná-la no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58545 Nr: 1878-66.2018.811.0027

 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: IRANI MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Itiquira/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Recebo a inicial, pois preenche os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil.

Diante do pedido da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), inverto o 

ônus da prova, considerada a hipossuficiência da parte autora em 

colacionar provas.

Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.

Cite-se a parte promovida para comparecer ao ato, podendo nele oferecer 

defesa escrita ou oral. Conste no mandado que não contestada ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

promovente.

Intime-se a parte promovente da audiência designada, com as 

advertências descritas no artigo 51 da Lei 9.099/95, que se o autor apesar 

de devidamente intimado, deixar de realizar os atos e diligências que lhe 

competir, sem promover o determinado, os autos serão extintos sem 

julgamento do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50784 Nr: 2014-97.2017.811.0027

 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: Valdirene de Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46617 Nr: 2478-58.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIS FERNANDA GUIMARAES FIGUEIREDO - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 
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- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de ref. 12, para tanto, expeça-se o necessário para a 

devida citação da executada, no endereço informado, nos termos da 

decisão de ref. 04.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58052 Nr: 1603-20.2018.811.0027

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO JOSE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

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, determino a designação de audiência de conciliação.

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 acompanhada 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).

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) 

da audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 04 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45776 Nr: 1904-35.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Gomes de Moraes, LEONILDO 

GOMES BARCELO, CARMEM GOMES BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, ROQUE PEREIRA NETO - OAB:5613

 CÓDIGO N.º 45776

Vistos em correição.

Defiro o pedido de ref. 49, e determino o levantamento do alvará judicial, 

para a liberação dos valores depositados em Juízo, no valor de R$ 

1.877,19 (um mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), 

em favor de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos do Sul de 

Mato Grosso – Sicredi Sul MT, CNPJ n.º 26.549.311/0001-06, Banco 

Sicredi (748), Agência 0809, conta corrente: 46745-6.

Após, intime-se o exequente para informar a este Juízo bens em nome do 

executado passíveis de penhora, bem como requer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33001 Nr: 185-86.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/O, KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Ronaldo Almeida.Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39917 Nr: 1506-25.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT

 Vistos em correição.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio de advogado 

dativo.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 

2019, ás 13h00.

 Intime-se o réu, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e a (s) 

testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44143 Nr: 928-28.2016.811.0027

 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: SEBASTIANA CARMEM SIMÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hiury Vinicius Correia - 

OAB:74004PR, SIDINEI ROQUE CICHOCKI - OAB:23396

 CÓDIGO N.º 44143

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Reparação por danos materiais e morais, ingressada 

por Sebastiana Carmem Simão dos Santos em face de Amparnet 

Telecomunicações Ltda - ME, devidamente qualificadas nos autos.

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

101/119, rechaçando “in totum” as alegações da parte autora, pleiteando a 

improcedência da demanda.

Impugnação à contestação às fls. 86/93.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.
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Primeiramente analisando os autos, observo que no momento em que a 

inicial foi recebida não fora analisado o pedido de inversão do ônus da 

prova, sendo assim, defiro o pedido da inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), inverto o ônus da prova, considerada a hipossuficiência da 

parte autora em colacionar provas.

Não havendo a suscitação de preliminares, impõem-se reconhecer que se 

encontram presentes os pressupostos processuais e a regularidade 

processual.

Assim, por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até o 

momento, dou o feito por saneado.

Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, por não comporta 

julgamento antecipado da lide, fixo como ponto controvertido:

a) comprovar o vinculo contratual.

Desde já, nos termos do artigo 357, inciso II, do CPC, defiro a produção de 

prova testemunhal e documental.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de abril de 

2019, às 13h30min.

Intimem-se as partes para apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 

10 (dez) dias (art. 357, §§ 4º e 6º, do CPC), as quais deverão comparecer 

independentes de intimação, ou, caso pretendam, que formulem 

requerimento neste sentido.

Caso algumas das testemunhas residir em outra comarca, desde já, 

expeça-se carta precatória para a sua oitiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 35866 Nr: 1860-84.2014.811.0027

 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: Transportadora Roma Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:15209, Daniel da Costa Garcia - OAB:9478/MT, MARCELO DA 

SILVA LIMA - OAB:4272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT

 Vistos em correição.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes à ref. 53.

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.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54585 Nr: 4449-44.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pedroso Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54582 Nr: 4446-89.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE CRISTINA GELLER SUZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37783 Nr: 541-47.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T V SANDRIN - RESTAURANTE - ME, TIAGO 

VALDECIR SANDRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a consulta ao sistema BACENJUD restou infrutífero, 

determino o bloqueio de veículos em nome do executado.

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 4444-22.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 4A ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53939 Nr: 3810-26.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RAMOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 53939.

Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos à ref. 09, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32789 Nr: 28-16.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilton Domingos Sachetti e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a consulta ao sistema BACENJUD restou infrutífero, 

determino o bloqueio de veículos em nome do executado.

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54584 Nr: 4448-59.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVELINO CAMPOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54581 Nr: 4445-07.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 4A ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 
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provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54100 Nr: 3968-81.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANILDO DOS SANTOS NARCISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54100.

Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos à ref. 09, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54583 Nr: 4447-74.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42545 Nr: 224-15.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demetrio Cezar Teixera de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT

 Vistos em correição.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio de advogado 

dativo.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 

2019, ás 13h30min.

 Intime-se o réu, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e a (s) 

testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32781 Nr: 22-09.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Marcelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Higor Djamiler Mendes 

Santos - OAB:14525-MT

 Vistos em correição.

Reitere-se o ofício retro, requisitando a vinculação da fiança depositada 

aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a vinculação, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37840 Nr: 572-67.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKANSKA BRASIL LTDA, SEDE SKANSKA 

S/A, SKANSKA INVERSORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rubio Lotti - 

OAB:OAB/SP 199.551, Flávio Geraldo Ferreira - OAB:253.878/SP, 

Rodrigo Mauro Dias Chohfi - OAB:205034/SP, Sulamita 

Szpiczkowski - OAB:274880/SP

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oferecida pelo 

executado em ref. 24, determino o regular prosseguimento do feito.Defiro 

o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito, atualizado conforme planilha de cálculo 

atualizada apresentada.Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, 

a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34571 Nr: 1275-32.2014.811.0027

 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: JUELY FARIAS GOMES, Jaciel Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Lazaro Delgado da Silva, Ederson 

Delgado da Silva, Joelma Delgado Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA GOMES 

COELHO - OAB:18452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para o fim de ANULAR PARCIALMENTE a 

Escritura Pública de Doação registrada no Livro 003, fls. 169/170 no 2º 

Serviço Notarial e Registral desta Comarca, em que Terezinha Oliveira 

Gomes doou à Everson Lazaro Delgado da Silva e Ederson Delgado da 

Silva o imóvel registrado na matrícula 1.083 do R.G.I. desta Comarca, 

devendo a doação integral do imóvel ser reduzida para apenas 50% deste 
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e os outros 50% disponíveis a seus herdeiros legítimos e 

necessários.Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis para que retire a 

anotação outrora feita, e proceda com a averbação da doação de 50% do 

imóvel em favor dos requeridos.Oficie-se ainda, o 2º Serviço Notarial e 

Registral desta Comarca, para que proceda com a averbação da parte 

dispositiva deste “decisorium” na Escritura Pública de Doação feita.Tendo 

em vista a procedência parcial da “lide” e que nos termos do Novo Código 

de Processo Civil a parte que for vencida deverá arcar com o ônus do 

pedido, condeno a parte autora e requerida ao pagamento solidário das 

custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os 

quais fixo no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Sendo as partes beneficiárias 

da Justiça Gratuita, a exigibilidade da verba da sucumbência imposta está 

sujeita à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do 

CPC.Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46504 Nr: 2397-12.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joisley Rodrigues Ribeiro, Maria de Lurdes 

Rodrigues Mendes, Julcelino Velasco Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 Ante o exposto, INDEFIRO a manifestação oferecida pelo executado em 

ref. 19, determinando o regular prosseguimento do feito.Com relação ao 

pedido de condenação dos executados em litigância de má-fé, indefiro-o, 

haja vista que as teses utilizadas por ele foram postas em outras 

execuções, não nesta.Intime-se o exequente para que no prazo de 15 

(quinze) dias indique bens passíveis de penhora ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento dos 

autos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 03 

de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46515 Nr: 2404-04.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julcelino Velasco Ribeiro, Joisley Rodrigues 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo de avaliação, ante a inexistência de 

impugnação.Defiro o pedido de designação de hasta pública e por 

economia, a fim de evitar custos operacionais, seguindo a tendência de 

informatização dos processos judiciais, nos termos do art. 879, II do 

Código de Processo Civil, o leilão deverá ser realizado eletronicamente 

(c.c art. 882, §1° do CPC). Para tanto, nomeio como leiloeiros o Sr. Silvio 

Luiz da Silva de Moura Leite, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob n. 

021/2012, com endereço na Rua Maria Soares de Paiva, n. 633, Bairro 

Sagrada Família, localizada na cidade de Rondonópolis/MT, telefones (66) 

3423-1484 e (66) 3423-2506 (art. 880 c.c art. 881, §1°, ambos do 

CPC).O(s) leiloeiro(s) deverá(ão) adotar as medidas necessárias para a 

ampla divulgação do leilão (art. 887/CPC).Fixo o prazo de 120 (cento e 

vinte) dias, para que o(s) leiloeiro(s) proceda(m) com a alienação judicial 

do bem.Atente(m)-se o(s) leiloeiro(s) quanto as suas obrigações, 

elencadas no art. 884 do CPC, quais sejam:I - publicar o edital, anunciando 

a alienação;II - realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar 

designado pelo juiz;III - expor aos pretendentes os bens ou as amostras 

das mercadorias;IV - receber e depositar, dentro de 1 (um) dia, à ordem 

do juiz, o produto da alienação;V - prestar contas nos 2 (dois) dias 

subsequentes ao depósito.Para fins do art. 885/CPC, fixo como preço 

mínimo da arrematação a importância correspondente a 50% do valor da 

avaliação, cujo lance, se contemplado, deverá ser depositado numa única 

parcela e de imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito 

judicial (art. 892/CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44218 Nr: 969-92.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julcelino Velasco Ribeiro, Armando Velasco 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, Monica Rodrigues Ribeiro, 

Joisley Rodrigues Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro integralmente o pleito de ref. 48, por conseguinte, indefiro o pedido 

de ref. 41, haja vista que o mérito deste já fora analisado e indeferido nos 

embargos à execução em apenso.

Deste modo, proceda-se com a realização da penhora e remoção dos 

semoventes, devendo o exequente disponibilizar os meios necessários 

para tanto, bem como, recolher antecipadamente as custas da diligência a 

ser realizada pelo Oficial de Justiça, caso ainda não tenha sido feito.

Feita a remoção, intime-se o exequente para que informe no prazo de 05 

(cinco) dias o local onde os animais poderão ser encontrados.

Oficie-se o INDEA-MT para que emita a documentação necessária para o 

transporte dos animais, as expensas do exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 984-61.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Velasco Ribeiro, Maria de Lurdes 

Rodrigues Mendes, Julcelino Velasco Ribeiro, Joisley Rodrigues Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oferecida pelo 

executado em ref. 23, determino o regular prosseguimento do feito.Via de 

consequência, determino a penhora e avaliação dos bens descritos na 

petição de ref. 24, exceto o registrado na matrícula 3.241, pois conforme 

consta na matrícula o bem, este possuí uma hipoteca oriunda de cédula de 

crédito rural, sendo impenhorável nos termos do artigo 69 do Decreto-Lei 

167/97.Feita a penhora e avaliação dos imóveis, intimem-se as partes para 

que se manifestem quanto a ela e requeiram o que entenderem de 

direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 03 

de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44255 Nr: 989-83.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelcina Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Rezende Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a exequente para que esclareça seu pedido de adjudicação, 

informando se possui interesse na área total do imóvel ou apenas na 

fração ideal da parte que teria comprado e disponibilizado ao executado.
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Pois caso seja apenas na fração ideal, necessário se faz a indicação mais 

precisa de onde iniciaria e terminaria a parte que lhe cabe, haja vista que 

nos autos constam tão somente as medidas perimetrais que comprou.

E, caso seja pelo imóvel ao todo, necessário se faz a realização de 

avaliação deste, para que deposite em juízo a diferença do valor da 

execução e o do imóvel, tendo em vista que lhe pertenceria apenas uma 

fração deste.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 35183 Nr: 1580-16.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBAS & FRARES LTDA, VALERIO FRARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Vistos em correição.

Intime-se o advogado do exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

junte aos autos cópia integral do contrato de cessão do crédito executado, 

haja vista que fora juntada somente a página 1 e 41 do referido contrato.

Após, venham-me os autos conclusos para análise do pedido de consulta 

de endereços do executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49499 Nr: 1349-81.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Indusval S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO HONORATO CIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202A/SP, Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE SALLES 

GONÇALVES - OAB:21.989/PR

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de penhora requerido em ref. 34, eis que os imóveis 

indicados ainda se encontram em nome dos filhos do executado, e em que 

pese o ajuizamento da Ação Pauliana, esta somente produzirá efeitos com 

o julgamento procedente da ação, tendo até o momento, apenas uma 

concessão liminar para averbação da “lide” Pauliana na matrícula dos 

imóveis, a fim de se evitar danos a terceiros.

Deste modo, intime-se o exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

indique novos bens em nome do executado passíveis de penhora ou que 

requeira o que entender de direito, caso em que, não fazendo, deverá o 

feito ficar sobrestado até o julgamento da Ação Pauliana n.º 

0030761-97.2017.8.16.0001 em trâmite na 2ª Vara Cível de Curitiba-PR, 

oportunidade em que será determinada a penhora dos bens nelas 

discutidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47555 Nr: 166-75.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BISPO, Oneide Maria 

Bortolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Vistos em correição.

Verifico que o executado nomeou bem à penhora, nos termos do artigo 

829, §2º, do Código de Processo Civil, verifico ainda que não haverá 

prejuízos ao exequente na substituição do bem nomeado à penhora, e 

este, não se manifestou nos autos sobre o bem nomeado quando instado, 

motivo pelo qual, presume-se sua anuência e a ausência de prejuízos.

Deste modo, defiro a nomeação do bem à penhora, por conseguinte, 

expeça-se termo de penhora deste, fazendo-se as comunicações 

cartorárias de praxe.

Proceda-se com a avaliação do bem, intimando-se o exequente para que 

recolha antecipadamente as custas das diligência no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Transcorrido o prazo supra sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente por meio de carta de intimação para que dê andamento no 

feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção e arquivamento 

deste.

Feita a avaliação, intimem-se as partes para que caso queiram, impugne-a.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37441 Nr: 386-44.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Juliano Martins da Costa 

Swaner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que a advogada dativa 

nomeada para o réu Juliano Martins da Costa Swaner apresentou 

resposta à acusação em nome do também réu Ernani José Sander, 

entretanto, este constituiu advogado em ref. 17.

Deste modo, intime-se o réu Ernani José pessoalmente para que no prazo 

legal apresente resposta à acusação, caso em que, não fazendo, lhe será 

nomeado um defensor dativo para que a faça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40034 Nr: 1550-44.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Juliano Martins da Costa 

Swaner, Marcio Vilela Campos, Jurandy de Souza, Anderson Rodrigues 

Vieira, Antonio Elias Neto, Claudia de Oliveira Fagotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, Renato 

Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099

 Vistos em correição.

Em detida analise aos autos, verifico que os acusados foram devidamente 

citados, apresentaram suas respostas à acusação, na oportunidade em 

que refutou os fatos da exordial e alegou preliminarmente inépcia da inicial 

acusatória, porquanto não preencheu os requisitos do artigo 41 do CPP.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.
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FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que não é caso de rejeição da exordial 

acusatória, pois sua propositura preencheu todos os requisitos legalmente 

previstos, com base em fortes indícios de autoria e materialidade, gerando 

assim, a justa causa necessária, não havendo qualquer violação ao artigo 

41 do CPP.

Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

maio de 2019 às 15h30min, 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 

acusado para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46518 Nr: 2407-56.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Velasco Ribeiro, Julcelino Velasco 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, verifico que a única forma da penhora recair sobre o imóvel 

citado, é com a anuência do credor hipotecário.Motivo pelo qual, suspendo 

por hora o registro da penhora e determino a intimação da Caixa 

Econômica Federal para que se manifeste nos autos sobre sua anuência 

com o possível registro da penhora no imóvel objeto da matrícula 3241 no 

prazo de 15 (quinze) dias.Transcorrido o prazo supra sem manifestação 

ou com a negativa de anuência, desconstituo a penhora realizada, 

determinando a intimação do exequente para que requeira o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Caso haja anuência, oficie-se o 

tabelionato de registro de imóveis desta comarca, autorizando-o a 

proceder com o registro da penhora feita, voltando-me os autos conclusos 

para analise da impugnação da avaliação feita.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39277 Nr: 1221-32.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Henrique Marques Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Angélica de Almeida - 

OAB:82362-MG, Ney Ricardo Feitosa de Paula - OAB:17.078 OAB/MT, 

RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:20743/O, Wilton César 

Guimarães Franco - OAB:148.230/MG

 Vistos em correição.

Em detida analise aos autos, verifico que o acusado foi devidamente 

citado, apresentou sua resposta à acusação, na oportunidade em que 

refutou os fatos da exordial e alegou ausência de dolo em sua conduta.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifico que não ser caso de rejeição da exordial 

acusatória, pois sua propositura preencheu todos os requisitos legalmente 

previstos, com base em fortes indícios de autoria e materialidade, gerando 

assim, a justa causa necessária, não havendo qualquer violação ao artigo 

41 do CPP.

Quanto a ausência de dolo na conduta do agente, verifico que tal tese 

deve ser melhor apurada durante a instrução processual, por se confundir 

com o mérito da ação.

Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

maio de 2019 às 16h30min, 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 

acusado para comparecerem a audiência designada.

Junte-se aos autos cópia da decisão que recebeu a denuncia, conforme 

requerido pelo Ministério Público.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49408 Nr: 1307-32.2017.811.0027

 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: JOSE CARLOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA IND E COM DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANY REIA DE SOUZA - 

OAB:7312/O, TONY KLEBER GONSALES - OAB:13526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO CANDIDO FEITOSA 

- OAB:12819

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o aditamento da petição inicial após a citação do 

requerido só poderá se dar com sua anuência, considerando ainda a 

juntada de documentos novos, intime-o para que no prazo de 15 (quinze) 

dias se manifeste a respeito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34078 Nr: 968-78.2014.811.0027

 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: Glória Marcia da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Guilherme Dias Porto Ribeiro, Alcy Alves 

Velasco, Roberto Rodrigues Torres, LUCIANO POLIMENO, Carlos Alberto 

Hoffmann, Mundial Drogas - Droga Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508, Priscila katia Miguel Fakine - OAB:13706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos em correição.

Intime-se à parte autora, pessoalmente e por meio de mandado, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias efetue o recolhimento das taxas e custas 

processuais remanescentes, tendo em vista a alteração do valor da 

causa, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

No mais, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que faça a 

alteração do valor da causa no sistema Apolo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48566 Nr: 884-72.2017.811.0027

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA NUNES ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Gonçalves da Silva - 

OAB:OAB/MT 4181, Carlos Ricardi de Souza Pizzatto - OAB:OAB/MT 

8566, Sebastião Martins Ferreira - OAB:OAB/MT 17.755.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos em correição.

Intimem-se às partes para que no prazo de 05 (cinco) dias indiquem às 

provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58042 Nr: 1599-80.2018.811.0027

 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: JBV Transportes Rodoviários Ltda, Joacy Bittencourt 

Venancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos da Rolt Transportes Imp e Exportação 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mattos Moro - 

OAB:22.045/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão de ref. 2, intime-se o autor para que recolha às 

taxas e custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48186 Nr: 580-73.2017.811.0027

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 os termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, por não comporta 

julgamento antecipado da lide, fixo como ponto controvertido a 

comprovação:a) Da ocorrência de caso fortuito ou força maior que 

impossibilitasse a realização da leitura dos relógios medidores do Distrito 

de Ouro Branco do Sul no final do mês de setembro. Desde já, nos termos 

do artigo 357, inciso II, do CPC, defiro a produção de prova testemunhal e 

documental, conforme posto acima.Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de maio de 2019, às 15h30min.Intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 dias apresente o rol de testemunhas, não 

podendo ser superior a 10 (dez) (art. 357, §§ 4º e 6º, do CPC), as quais 

deverão comparecer independentes de intimação, ou, caso pretendam, 

que formulem requerimento neste sentido com antecedência mínima de 10 

(dez) dias.Caso algumas das testemunhas residir em outra Comarca, 

desde já, expeça-se carta precatória para a sua oitiva.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 05 de setembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44219 Nr: 970-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julcelino Velasco Ribeiro, Armando Velasco 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, verifico que a única forma da penhora recair sobre o imóvel 

citado, é com a anuência do credor hipotecário.Motivo pelo qual, suspendo 

por hora o registro da penhora e determino a intimação da Caixa 

Econômica Federal para que se manifeste nos autos sobre sua anuência 

com o possível registro da penhora no imóvel objeto da matrícula 3241 no 

prazo de 15 (quinze) dias.Transcorrido o prazo supra sem manifestação 

ou com a negativa de anuência, desconstituo a penhora realizada, 

determinando a intimação do exequente para que requeira o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Caso haja anuência, oficie-se o 

tabelionato de registro de imóveis desta comarca, autorizando-o a 

proceder com o registro da penhora feita, voltando-me os autos conclusos 

para analise da impugnação da avaliação feita.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45577 Nr: 1787-44.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DA SILVA MONTEIRO, ARNALDO 

DA SILVA MONTEIRO ME, Angelita Francisca Monteiro Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo para nomeação de bem à penhora, indefiro o pedido 

de destituição desta e, tendo em vista que os executados discordam da 

avaliação do Oficial Avaliador deste juízo, trazendo dúvidas sobre o real 

valor do imóvel, necessário se faz a realização de nova avaliação por um 

profissional, às custas dos executados.Para tanto nomeio como perito 

judicial o IPC - Instituto de Perícias Científicas, localizado na Rua da Paz, n. 

185, na cidade de Campo Grande/MS, CNPJ: 0920892/0001-49, CEP: 

79002-190, para realizar a avaliação no imóvel penhorado.Intime-se o 

perito a apresentar proposta de honorários e a comprovar sua 

especialidade sobre a matéria (artigo 156, do CPC), no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como, a indicar a data e horário para a realização dos 

trabalhos periciais.Apresentada a proposta de honorários, intimem-se os 

executados para, no prazo de 10 (dez) dias, depositar o valor devido dos 

honorários, sendo que, 50% serão liberados no início da perícia e o 

restante após o depósito do laudo em Juízo.Apresentada a proposta de 

honorários, e com a indicação da data da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos.A seguir intime-se o Perito para a apresentar o laudo 

em Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias.Os pareceres técnicos deverão 

ser apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo.Depositado o laudo em Cartório, 

intimem-se as partes para que sobre ele se manifestem no prazo 

sucessivo de cinco (05) dias, primeiro a parte exequente e após a parte 

e x e c u t a d a . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50161 Nr: 1645-06.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES GONÇALVES CABRAL, RAQUEL 

FARIAS GOMES CABRAL , Jose Mariano Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora de ref. 35 e a desconstituição da penhora 

outrora realizada.

Proceda-se com a tentativa de penhora dos semoventes na Fazenda 

Retirinho, localizada na Rodovia BR 299, KM 40, aproximadamente 30km de 

Alto Araguaia, Zona Rural de Itiquira/MT, observando-se o valor da 

execução e nomeando seu atual proprietário como fiel depositário, eis a 

necessidade de manifestar sobre eventual impenhorabilidade dos animais, 

que poderia trazer sérios riscos a seu sustento e o de sua família com a 

imediata retirada desses.

Realizada a penhora, proceda-se com a avaliação dos semoventes e 

intimem-se as partes para que se manifestem quanto à penhora e 

avaliação.

Transcorrido o prazo sem manifestação, autorizo sua remoção as 

expensas do exequente, devendo informar este juízo no prazo de 05 

(cinco) dias onde poderão ser encontrados.

Em momento oportuno, oficie-se o INDEA-MT para que emita a 

documentação necessária para o transporte dos animais, as expensas do 

exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45678 Nr: 1852-39.2016.811.0027

 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: Luiz Guilherme Dias Porto Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição Marques Monteiro, Eduardo 

Gomes Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de chamamento ao processo formulado na contestação, 

haja vista a solidariedade na responsabilidade do suposto evento danoso.

Deste modo, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que 

retifique o polo passivo da presente demanda, incluindo as pessoas 

chamadas aos autos.

Em seguida, cite-as, nos termos da decisão inaugural dos autos, 

designando-se nova audiência de conciliação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48696 Nr: 965-21.2017.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L R O da Rosa Comércio - ME, Lourdes Rosario 

Osinaga da Rosa, Vilma Teresa Osinaga Lima, Salustiano Sebastião 

Gomes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Vistos em correição.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos Código de Processo 

Civil, considerando ainda que a autocomposição pode se dar a qualquer 

tempo e inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, determino a designação de audiência de conciliação, a ser 

realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

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, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se as partes na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da 

audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46606 Nr: 2469-96.2016.811.0027

 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: Adilson Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebisley de Oliveira Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICKOLE SANCHEZ 

FRIZZARIM - OAB:352283

 Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de inépcia da petição inicial e por 

tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO e INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL.Em razão da sucumbência, 

condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, 

fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado.Sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas da 

sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o 

art. 98, § 3º do CPC.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55393 Nr: 357-86.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Thaina Kauany Barbosa 

da Costa em face de Emerson Raimundo da Costa, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em ref. 12 a exequente informou que o executado quitou o débito 

alimentar.

O Ministério Público em ref. 22 pugnou pela extinção do feito ante o 

pagamento.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Verifico que o executado quitou o débito com a exequente, motivo pelo 

qual a presente ação deve ser extinta.

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 da satisfação da 

obrigação.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, arbitro seu 

honorários advocatícios em 02 (duas) URH.
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Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquive-se.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44489 Nr: 1086-83.2016.811.0027

 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: Rio Corrente Agrícola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionária Rota do Oeste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Conceição Júnior - 

OAB:15.471/PR, JÉSSICA AGDA DA SILVA - OAB:40659, Marcelo 

Marques Munhoz - OAB:15328/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-b/MT

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

deduzidos na inicial, pelo que CONDENO a empresa CONCESSIONÁRIA 

ROTA DO OESTE S/A a pagar ao autor a importância de R$69.673,00 

(sessenta e nove mil seiscentos e setenta e três reais) a título de 

indenização por danos materiais emergentes, devendo o valor ser 

devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês, a partir da citação e 

correção monetária de acordo com o INPC, a partir da data do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ).Condeno o requerido ao pagamento das taxas 

e custas processuais.Fixo os honorários sucumbenciais no importe de 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49429 Nr: 1319-46.2017.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julcelino Velasco Ribeiro, Armando Velasco Ribeiro, 

Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - Cooperativa de Credito do Sul de 

Mato Grosso.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de embargos de declaração interposto pelos requerentes 

visando a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do 

mérito, arguindo que ela foi contraditória.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é que qualquer decisão 

judicial contenha obscuridade, omissão, pontos contraditórios ou erros 

materiais que causem gravame ao recorrente.

Não verifico qualquer erro material, contradição, omissão ou obscuridade 

naquela sentença, devendo-a permanecer incólume.

Aduz o requerente que seu pedido visa a nulidade do contrato de 

financiamento, não a revisão de suas cláusulas, conforme teria disposto a 

sentença, entretanto, não aduziu as razões para que o contrato fosse 

nulo, pois os fundamentos do pedido aduzem que o contrato estaria 

excessivo, o que não gera sua nulidade, mas sim a readequação de suas 

cláusulas para reduzir o excesso de execução.

Razão pela qual, estes embargos de declaração devem ser rejeitados, eis 

que o autor almeja o reexame da matéria pela via inadequada, o que 

caracteriza má prática processual, visto que somente contradição, 

omissão, obscuridade ou erro material enseja a propositura de embargos 

de declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS, por 

não conter qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erros 

materiais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48726 Nr: 981-72.2017.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L R O da Rosa Comércio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT

 Vistos em correição.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos Código de Processo 

Civil, considerando ainda que a autocomposição pode se dar a qualquer 

tempo e inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, determino a designação de audiência de conciliação, a ser 

realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

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, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se as partes na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da 

audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54953 Nr: 116-15.2018.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF CONSTRUTORA PRE MOLDADOS LTDA ME, Fabiano 

Dalla Valle, Márcio Martinazzo, Marciara Borges de Oliveira Dalla Valle, 

ALINE CARVALHO DE FIGUEIREDO MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO liminarmente os embargos à execução com 

fulcro no artigo 917, §4º, inciso I, do Código de Processo Civil, 

EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO O MÉRITO, nos termos dos 

artigos 485, inciso I, e 918, inciso II, ambos do Código de Processo 

Civil.Condeno os embargantes ao pagamento das custas, despesas 

processuais e os honorários advocatícios do patrono do embargado, o 

qual arbitro em 10% (dez por cento) do valor do débito corrigido, que 

poderá ser cobrado juntamente no processo de execução.Como 

consequência, determino o prosseguimento da execução, 

desapensando-se os autos e trasladando-se cópia desta decisão para 

aqueles.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.Itiquira-MT, 03 de 

setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38468 Nr: 841-09.2015.811.0027
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DO 

CARMO - OAB:31267

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e os ACOLHO, 

passando a JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE e COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, os presentes embargos à execução, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, a fim de reconhecer a ausência de força executória dos 

títulos objeto da execução em apenso, determinando seu imediato 

arquivamento.Condeno o embargado no pagamento das custas, despesas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Traslade-se cópia desta para os autos da 

execução.Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56959 Nr: 1089-67.2018.811.0027

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Humberto Bortolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SEVERINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a pena máxima aplicada ao crime em testilha, verifico a 

competência do juizado especial criminal para apuração dos fatos, nos 

termos do artigo 61 da Lei 9.099/95.

Deste modo, REMETAM-SE os autos ao juizado especial criminal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47729 Nr: 265-45.2017.811.0027

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACELINO TEODORO VELASCO, MARIA AURENICE 

SOARES VELASCO, Eraldo Teodoro Velasco, Nelson Teodoro Velasco, 

DEUSENY ALVES VELASCO, JOSE LENO DANIEL VELASCO, Luzenilda 

Daniel Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olimpio Teodoro Velasco, JULIA VELASCO 

RIBEIRO, Manoel Parreira Ribeiro, Rosalino Teodoro Velasco, Maurity 

Teodoro Velasco, MARIA BENEDITA VILELA VELASCO, De Cujus Maria 

Teodoro Velasco, Horacina Teodoro Velasco, Diogo Pereira Ferreira, 

Joana Silveira Pereira, representando D. P. F, Benjamim Teodoro Ferreira, 

LAURA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA, IRALDA TEODORO DA ROCHA, 

Gabriela Cristina Vilela de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o inventariante no inicio da ação manifestou interesse 

na realização de audiência de conciliação, considerando ainda que o 

direito em litigio é disponível, determino que a Secretaria deste Juízo 

designe audiência de conciliação, intimando-se as partes por meio de seus 

advogados, com relação aos herdeiros que não constituíram defensores, 

intime-os pessoalmente.

Restando infrutífera a audiência de conciliação, intimem-se o inventariante 

para que se manifeste quanto à suposta sonegação de bens pertencentes 

ao espólio e ao pedido de sua remoção.

Com relação ao pedido da Fazenda Pública Estadual, postergo sua análise 

para após a constatação da suposta sonegação de bens do espólio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46554 Nr: 2431-84.2016.811.0027

 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: IVONALDO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e ao 

pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 10% sobre o 

valor da causa.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45761 Nr: 1892-21.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO GOMES BARCELO, Sebastião 

Gomes de Moraes, CARMEM GOMES BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de ref. 62, oficie-se o INDEA-MT para que informe a 

existência de animais registrados em nome dos executados, em caso 

positivo, para que proceda com o bloqueio da ficha de controle dos 

animais, inserido restrição à venda.

Em seguida, proceda-se com a tentativa de penhora dos semoventes no 

Sítio São Sebastião, Assentamento Santa Ana, S/N, Zona Rural, CEP 

78790-000, Itiquira-MT, observando-se o valor da execução e nomeando 

seu atual proprietário como fiel depositário, eis a necessidade de 

manifestar sobre eventual impenhorabilidade dos animais, que poderia 

trazer sérios riscos a seu sustento e o de sua família com a imediata 

retirada desses.

Realizada a penhora, proceda-se com a avaliação dos semoventes e 

intimem-se os executados para que se manifestem quanto à penhora e 

avaliação.

Transcorrido o prazo legal para tanto sem manifestação, autorizo sua 

remoção as expensas do exequente, devendo informar este juízo no 

prazo de 05 (cinco) dias onde poderão ser encontrados.

Em momento oportuno, oficie-se o INDEA-MT para que emita a 

documentação necessária para o transporte dos animais, as expensas do 

exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40464 Nr: 1741-89.2015.811.0027
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank Internacional Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Eugenio Pezarico, Osmar Luiz 

Pezarico, Inês Maria Izoton Pezarico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Antes de se determinar a designação de hasta pública do imóvel, 

certifique-se a Sra. Gestora a intimação dos executados para que se 

manifestassem quanto ao Auto de Avaliação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47330 Nr: 5-65.2017.811.0027

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josinaldo José de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANDERSON RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista ter sido esgotado todas as vias para localizar o requerido, 

cite-o por edital com o prazo de 20 (vinte) dias para que no prazo legal 

conteste a ação.

Quanto a tutela de urgência pleiteada, intime-se o autor para comprovar a 

consignação da quantia descrita na inicial, após me voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 11 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40990 Nr: 1957-50.2015.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos e Participações Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerardus Johannes Serventius Maria Michels, 

Maria Luisa Friedrichs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro, proceda-se com a avaliação necessária, devendo o 

Oficial de Justiça entrar em contato com o exequente para indicação da 

área a ser avaliada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 06 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49620 Nr: 1386-11.2017.811.0027

 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: JESSIKA CAROLINA VIEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642/MT, Giselia Silva Rocha - OAB:14241, Marcelo Ventura 

da Silva Magalhães - OAB:21.412/MT, Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:OAB/MT 9.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Processo n.º 49620Vistos em correição.Trata-se de ação de cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT ingressado por Jessika Carolina Vieira de 

Moura em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos.Pois bem.É de conhecimento 

comezinho que o Poder Judiciário é a última “ratio” a se recorrer quando 

um direito seu ou de outrem é violado, devendo o interessado antes de 

pedir socorro ao Poder Judiciário procurar outras maneiras de resolver 

seu litigio, como por exemplo, a via administrativa.No caso em tela verifico 

a inexistência de qualquer documento que comprove que a parte autora 

buscou em qualquer outro meio resolver o litigio antes de vir ao 

judiciário.As doutrinas majoritárias e os Superiores Tribunais são pacíficos 

neste entendimento, qual seja, a exigência de prévio requerimento 

administrativo para buscar solução da “lide” no judiciário.Neste sentido 

segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE - APLICAÇÃO DA 

REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – PRECEDENTES - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações ajuizadas após a conclusão do 

julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo 

Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo 

como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que 

caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (Ap 

132736/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017)”Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, concedo a parte autora o prazo de 15 dias, para que sane a 

irregularidade acima mencionada, juntando nos autos comprovante do 

requerimento administrativo, sob pena de 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51287 Nr: 2268-70.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Fabiano Santos Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SALOMÃO DA COSTA 

MATOS - OAB:45842

 Código 51287

Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos à ref. 18, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33052 Nr: 221-31.2014.811.0027

 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: Maria do Socorro Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): instituto nacional de seguro social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 
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MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33052

Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte autora concordou com o cálculo apresentado 

pela requerida e por não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo 

discriminado do crédito de ref .109, dou-o por homologado.

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. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50355 Nr: 1744-73.2017.811.0027

 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: Josemir Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO & SOUZA LTDA-ME , RETÍFICA 

RONDONÓPOLIS LTDA-ME, MECANICA DIESEL HS, Avelino da Silva 

Palhano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER AMANCIO DE BARROS - 

OAB:15181

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo autor contra a 

sentença de ref. 32, aduzindo que o feito foi indevidamente extinto quanto 

a todos os requeridos, enquanto que o acordo previa a extinção do feito 

tão somente quanto aos requeridos Retifica Rondonópolis LTDA – ME e 

Mecânica Diesel Hs.

Os embargos foram tempestivamente interpostos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Os pressupostos de validade dos embargos de declaração é que a 

decisão judicial atacada possua omissão, contradição, obscuridade ou 

erro material.

Verifica-se que a sentença retro foi omissa, eis que não dispôs sobre a 

continuidade do feito em relação a requerida Carvalho & Souza LTDA.

Deste modo, RECEBO o presente embargo de declaração, eis que 

tempestivo, ACOLHENDO seu mérito, determinando a continuidade da ação 

contra a requerida Carvalho & Souza LTDA.

Cite-a no endereço indicado em ref. 34, intimando-a para que compareça 

em audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45639 Nr: 1824-71.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geissy Caroline Mamoré de Freitas Tunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliton Dias Galdino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão retro, revogo a nomeação da causídica 

outrora nomeada, determinando a nomeação de novo advogado dativo 

para a exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 06 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49673 Nr: 1410-39.2017.811.0027

 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: Maria Maciete Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/O, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42754 Nr: 338-51.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edimar Aparecida Alves de 

Oliveira - OAB:7.621-MS, Ermeson da Silva Nunes - OAB:OAB 

3.216-MS

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para CONDENAR o réu 

JUAREZ RAMOS MOREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, dando-o 

como incurso uma única vez na sanção prevista no artigo 217-A do 

Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54723 Nr: 4589-78.2017.811.0027

 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: GILMAR ANTONIO GALERIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a manifestação 

apresentada pela parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49687 Nr: 1419-98.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristovão Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos em correição.
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Tendo em vista que a parte exequente aceitou o veículo fiat/ducato multi ta 

2.3, chassi 93W245H34D2111891, RENAVAM 00525751092, ano 

2013/2013, placa OBG-0813 ofertado pelo executado, como forma de 

quitação do débito, proceda-se expedindo-se o necessário para a devida 

penhora e avaliação do bem conscrito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55236 Nr: 255-64.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Anjos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vista dos autos à defesa para que requeira o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54454 Nr: 4318-69.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDEVALDO JOAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos à ref: 08, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12667 Nr: 939-67.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair de Cinque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Bezerra dos Santos 

- OAB:OAB/MT 9521-B, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - 

OAB:9883/O, SAULO MORAES - OAB:4732

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa da Ré a apresentar Razões de Apelação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56381 Nr: 787-38.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Lucas Ventura Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o acusado, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 403, §3º CPP).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52804 Nr: 3126-04.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ferreira de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138

 Código 52804.

Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pelo exequente de ref. 27 de realização de 

hasta pública para o leilão dos bens penhorados nos autos.

Para a realização da hasta pública, nomeio como leiloeiro judicial o Sr. 

Silvio Luiz da Silva de Moura Leite, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob 

n. 021/2012, com endereço na Rua Maria Soares de Paiva, n. 633, Bairro 

Sagrada Família, localizada na cidade de Rondonópolis/MT, telefones (66) 

3423-1484 e (66) 3423-2506.

Em observância ao disposto no capítulo VI, seção 7 art. 1.100 da CNGC e 

art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/32, fixo, a título de taxa de 

comissão, o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

que deverá ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de adjudicação ou 

remição, arbitro honorário em 2,5% (dois e meio por cento).

O leiloeiro ora nomeado deverá comprovar ter havido ampla publicidade, 

bem como a autenticidade e segurança, com observância das regras 

estabelecidas na legislação sobre certificação digital, na forma do capítulo 

VI, seção 7 art. 1.088 da CNGC.

Todos os atos referentes às hastas públicas ficarão a encargo do 

leiloeiro, devendo observar as regras do Código de Processo Civil.

Registro que os valores obtidos com a alienação dos bens penhorados 

deverão ser depositados na Conta Judicial, vinculados ao presente 

processo no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação do 

pagamento pelo adquirente (capítulo VI, seção 7 art. 1.132 da CNGC).

Designe-se a hasta pública para leilão do (s) móvel (is).

Intime-se o leiloeiro nomeado.

EXPEÇA-SE o edital para afixação no lugar de costume e publicação, 

fazendo constar a existência de eventual ônus.

INTIMEM-SE o (s) exequente (s), o devedor, o seu cônjuge, se for o caso, 

e credor hipotecário, em caso de bens imóveis, nos termos do artigo 899 

do Código de Processo Civil.

Adote-se a Gestora as diligências necessárias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55913 Nr: 625-43.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataliba Garcia de Souza, João Neto da Silva, 

Catiana Fernanda Boaretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A Parte Requerente, no prazo legal e caso queira, manifeste-se acerca 

dos Embargos Monitórios de ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49669 Nr: 1408-69.2017.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMGSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERS, PP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 49669

Vistos em correição.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes à ref. 27.

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.

Procedo a baixa da restrição veicular via sistema RENAJUD.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11038 Nr: 538-05.2009.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A requerente para que se manifeste, por meio de seu advogado 

constituído acerca da petição do executado quanto a concordância de 

cálculos , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11798 Nr: 73-59.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Bispo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Junior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A requerente para que se manifeste, por meio de seu advogado 

constituído acerca da IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12313 Nr: 587-12.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24749/O

 Código 12313.

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 443, revogo a decisão de fls. 

439, para tanto, nomeio o Dr. Bruno Cesar Brandão Prado, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 24.749, para patrocinar os interesses do reeducando. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se o advogado nomeado para que dê andamento ao feito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira-MT, 04 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30606 Nr: 431-90.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Lopes de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a manifestação do Perito, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

24/10/2018, às 07h00, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na 

Av. Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 

3244-2015, devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto 

e documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 11 de setembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32888 Nr: 217-31.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Vicente Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a manifestação do Perito, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

24/10/2018, às 07h30, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na 

Av. Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 

3244-2015, devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto 

e documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 11 de setembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14892 Nr: 705-88.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Agencia Nacional de Telecomunicações - Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Mota do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 (...) Nesse sentido já decidiu o STJ:(…) A jurisprudência do STJ já se 

posicionou no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, 

criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 518 de 656



vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa 

individual se confunde com o de seu sócio, de modo que não há 

ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física, de dívida contraída por 

terceiro perante a pessoa jurídica. Precedente. (…) (REsp 487.995/AP, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/04/2006, DJ 

22/05/2006, p. 191).Dessa forma, em se tratando de firma individual, 

presume-se que a mesma foi constituída por patrimônio único e assim 

sendo, os bens particulares do comerciante individual respondem por 

quaisquer dívidas contraídas pela empresa, quer sejam de natureza 

comercial ou fiscal, como no caso.Vale salientar que referida penhora 

deve ser realizada de forma cautelosa, até porque as consequências 

deste ato não podem ocasionar prejuízos em relação ao andamento de 

suas atividades empresariais.Isso posto, DEFIRO parcialmente o pedido de 

fls. 86, para DETERMINAR que a penhora recaia tão somente sobre bens 

que não sejam imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade 

empresarial e 30% do estoque da empresa do Executado.Nesse sentido, 

expeça-se o competente mandado de penhora e avaliação, a fim de que 

se proceda à constrição dos bens e estoques encontrados no 

estabelecimento comercial da empresa individual do Executado, 

observando o endereço indicado em fls. 87 dos autos.No mais, relego a 

análise do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, para 

momento posterior ao resultado da penhora suso mencionada.Realizada a 

constrição, intime-se a parte Executada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 dias.Sendo infrutífera a penhora, INTIME-SE a 

exequente, por remessa dos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias 

promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora.Jauru/MT, 10 de setembro de 2018.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32730 Nr: 53-66.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Apolinário dos Reis, Penha Apolinario dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste a respeito 

da petição e atualização de cálculo apresentadas pelo INSS às fls. 

176/182.

Jauru, 11 de setembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32871 Nr: 203-47.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

IMPUGNANTE/EXECUTADO às fls. 171/172, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos.Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% 

(vinte por cento) do excesso reconhecido na presente impugnação, 

consignando que fica suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC.Destarte, TRANSITADA EM JULGADO a presente, com 

observância ao disposto no artigo 535, §3º, do CPC, com base no artigo 

100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115 do Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, EXPEÇA-SE RPV para pagamento dos valores 

referentes aos honorários sucumbenciais e para pagamento do valor 

devido à parte exequente, a serem dirigidos ao Desembargador Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos da planilha 

atualizada de fls. 17/172, através do sistema e-PrecWeb, remetendo-se, 

caso necessário, os autos ao arquivo provisório, até que seja noticiado o 

pagamento dos valores requisitados.Por fim, 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 dos ofícios oriundos do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, DESARQUIVE-SE os autos e 

ABRA-SE vista à parte autora para que requeira o que entender de direito. 

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 11 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32873 Nr: 205-17.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wefferson Teixeira Soares, Solange Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, RECEBO os presentes Embargos de Declaração, mas 

os REJEITO, mantendo, pois, os exatos termos da sentença 

embargada.INTIMEM-SE as partes.Havendo interposição de recurso de 

apelação, INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis.Apresentadas preliminares nas 

contrarrazões acerca de matérias decididas no curso da lide que não 

comportavam recurso de agravo de instrumento, INTIME-SE a parte 

contrária para se manifestar especificamente sobre esse ponto, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.009, §2º, do CPC).Escoado o prazo sem 

manifestação, após certificação pelo cartório, ou juntadas as 

contrarrazões sem preliminares ou sobre estas já tendo a parte contrária 

se manifestado, REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, com nossas homenagens.Certificado o trânsito em julgado e 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36858 Nr: 890-87.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS INÁCIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Diante do exposto, acolho manifestação ministerial, e declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado ADONIAS INÁCIO TEIXEIRA, nos termos do art. 

89, §5º, da Lei nº 9.099/95, posto que foram cumpridas as condições por 

ele assumidas.Desnecessária a intimação pessoal do denunciado acerca 

da sentença extintiva da punibilidade. INTIME-SE seu defensor constituído 

via DJE, ou seu defensor dativo, pessoalmente (art. 980, §§4º e 7º, 

CNGC).COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e instituições de 

praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e 

à Delegacia de Polícia de origem), CERTIFICANDO-SE as comunicações 

nos autos.Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e REMETAM os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 

06 de setembro de 2018.
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Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40339 Nr: 3025-98.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINO FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/0, FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5736, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A-MT, 

NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - OAB:3512/MS

 Vistos. 1. Tendo em vista que até a presente data não fora realizado a 

perícia médica e a sua concretização é imprescindível, vejo por bem, 

nomear outra expert para a realização deste mister. Assim, DETERMINO, 

pois, desde logo, a realização de Perícia e nomeio perita na pessoa do(a) 

Dr(a). Vanessa Cristina Santini Santana, inscrito(a) no CRM nº 9500/MT, 

tendo como endereço Rua Ibirarema, nº 1977, Centro, Jaciara/MT, o(a) 

qual deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso.2. Intime-se a perita 

dando-lhe ciência da nomeação e, no mesmo ato, encaminhe os quesitos 

formulados pelo juízo nesta decisão e, nas respectivas oportunidades, 

pelas partes – isto é, inicial e contestação, bem como para que promova o 

agendamento, desde logo, da data em que a pericia será efetuada. Ciente 

de que o laudo pericial deverá ser entregue em cartório 20 (vinte) dias 

após a realização da perícia. 3. Fixo, desde já, os honorários da perita em 

R$ 800,00 (oitocentos reais), a cargo do requerido, devendo efetuar o 

depósito 05 (cinco) dias antes do início dos trabalhos.(...)5. Agendada a 

data da perícia pela expert nomeada, cientifiquem-se as partes da data, 

horário e local, devendo a parte autora comparecer no local e data 

indicado munida de seus documentos pessoais e exames médicos, laudos 

e outros que repute importantes ao esclarecimento da perita.6. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45430 Nr: 1948-20.2018.811.0048

 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: ALDENIR DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44326 Nr: 1467-57.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE FÁTIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43623 Nr: 1100-33.2018.811.0048

 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: DILMA MARIA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43442 Nr: 1024-09.2018.811.0048

 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: LOURDES CARDOSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37273 Nr: 1722-49.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA APARECIDA FIDÉLIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36192 Nr: 1235-79.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDELVIM FELIX DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22171 Nr: 189-94.2013.811.0048

 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: ANTÔNIA VILMARA ARRAIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTIS - 

UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICYO TEIXEIRA NOLETO - 

OAB:2.937/TO, GENIVAN CAETANO DE ALMEIDA - OAB:5.290-TO, 

GUILHERME CORREIA EVARISTO - OAB:33791

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23276 Nr: 1335-73.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS RODRIGUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS - OAB:0

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44391 Nr: 1511-76.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSELI PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43395 Nr: 981-72.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILMAR MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43548 Nr: 1070-95.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIVALDO ZANATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35744 Nr: 1055-63.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO MENEZES NEVES, ROSILENE 

ALVES DOS SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

exequente para retirar certidão para fins de averbação no registro de 

imóveis, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23375 Nr: 1429-21.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA BIANCONI - 

OAB:17794/A

 Vistos em Correição.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 

397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 03/12/2018, às 13h00min (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

3. Intime-se o acusado, o(a) Advogado(a) de Defesa, o Ministério Público, 

e as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, 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 acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

5. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

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).

6. 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) “de fora”.

7. Ciência ao Ministério Público.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência que o caso requer.

Juscimeira - MT, 11 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43430 Nr: 1013-77.2018.811.0048

 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: JOSÉ BERNARDO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37703 Nr: 1941-62.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA PIMENTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37609 Nr: 1871-45.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENI BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36950 Nr: 1588-22.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34381 Nr: 385-25.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43432 Nr: 1014-62.2018.811.0048

 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: LÚCIA ROSÁLIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41663 Nr: 289-73.2018.811.0048

 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: JOSÉ NIVALDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PENA DE MOURA 

FRANÇA - OAB:138.190 OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36850 Nr: 1552-77.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35312 Nr: 858-11.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINETE DE SOUZA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43440 Nr: 1022-39.2018.811.0048

 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: VALDECI DIAS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43434 Nr: 1016-32.2018.811.0048

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO BAPTISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37624 Nr: 1879-22.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILTON LEITÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37219 Nr: 1709-50.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESARINA RAMOS MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36762 Nr: 1509-43.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE CARDOSO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35252 Nr: 813-07.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ALVES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35241 Nr: 805-30.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40959 Nr: 3272-79.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANTINI NETO, JOÃO RAEL SANTINI, ARTHUR 

HUMBERTO SANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CEZAR BARROS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Tendo em vista que o requerido não fora devidamente citado/intimado 

para comparecer à oralidade retro designada, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 05/11/2018, às 14h (horário oficial de Cuiabá-MT), a 

qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta Comarca, 

conforme Provimento n. 15/2016-CM.

2. Intimem-se os requerentes, para que compareçam à oralidade 

supramencionada através de sua advogada.

3. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 11 de setembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45403 Nr: 1933-51.2018.811.0048

 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: MARIA APARECIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43438 Nr: 1020-69.2018.811.0048

 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: SAMARA REGINA FERREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43401 Nr: 987-79.2018.811.0048

 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: ELIZETE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37274 Nr: 1723-34.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HAMILTON ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37218 Nr: 1708-65.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDE MARINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36955 Nr: 1593-44.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA SILVA MANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35301 Nr: 849-49.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE OLINDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45427 Nr: 1947-35.2018.811.0048

 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: LENI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43439 Nr: 1021-54.2018.811.0048

 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: VALDECI ALMEIDA TORRES MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43435 Nr: 1017-17.2018.811.0048

 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: NILCILENE DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43424 Nr: 1007-70.2018.811.0048

 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: IDELBRANDO GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37704 Nr: 1942-47.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROGÉRIO FIDELIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36952 Nr: 1590-89.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCY SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35847 Nr: 1096-30.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL BEZERRA DO NASCIMENTO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45417 Nr: 1939-58.2018.811.0048

 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: GLAUCE DANIELE LAURA LIMA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45385 Nr: 1926-59.2018.811.0048

 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: MARIA APARECIDA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43427 Nr: 1010-25.2018.811.0048

 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: JAKELINE FERREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43398 Nr: 984-27.2018.811.0048

 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: DORIS APARECIDA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42481 Nr: 590-20.2018.811.0048

 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: VÂNIA COELHO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41786 Nr: 337-32.2018.811.0048

 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: INÊS ESPÍNDOLA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/ MT13431A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35274 Nr: 827-88.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35243 Nr: 807-97.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35228 Nr: 801-90.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABÍLIO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43397 Nr: 983-42.2018.811.0048

 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: CREUZA GOMES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42480 Nr: 589-35.2018.811.0048

 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: LUCÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/ MT13431A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37287 Nr: 1728-56.2017.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE BRITO NANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35310 Nr: 856-41.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DA CHAGA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43409 Nr: 994-71.2018.811.0048

 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: FRANCISCA EDILZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43402 Nr: 988-64.2018.811.0048

 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: ESMERALDO RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43392 Nr: 979-05.2018.811.0048

 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: ADALVA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 
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impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37665 Nr: 1914-79.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA TATIANE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36954 Nr: 1592-59.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARTINS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36848 Nr: 1550-10.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE DE ARRUDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35279 Nr: 829-58.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAMEIRE DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45401 Nr: 1932-66.2018.811.0048

 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: LUCINÉIA DE SOUZA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43577 Nr: 1082-12.2018.811.0048

 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: FABRÍCIA CRISTINA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43405 Nr: 990-34.2018.811.0048

 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: FÁTIMA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43404 Nr: 989-49.2018.811.0048

 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: EVA RODRIGUES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36851 Nr: 1553-62.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DIAS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35297 Nr: 845-12.2017.811.0048
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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: EDVALDA IZABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45422 Nr: 1942-13.2018.811.0048

 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: GEIRY LÚCIA COSTA FLORIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43495 Nr: 1040-60.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDA BARBOSA SANTOS, OSVALDO PEREIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDELY MARIA FERREIRA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35249 Nr: 811-37.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35234 Nr: 802-75.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR ANTÔNIO RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35239 Nr: 803-60.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALVES ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37744 Nr: 1972-82.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37288 Nr: 1729-41.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENI MATHEUS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37216 Nr: 1707-80.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35307 Nr: 854-71.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANOEL IZIDORO DE LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43437 Nr: 1019-84.2018.811.0048

 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: ROSELEIDE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43408 Nr: 993-86.2018.811.0048

 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: FRANCISCA DE FÁTIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37700 Nr: 1938-10.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA MÁRCIA ALVES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37662 Nr: 1911-27.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO GOMES DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37617 Nr: 1873-15.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON JOSÉ FLORENTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37277 Nr: 1724-19.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ANTÔNIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35603 Nr: 994-08.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁTIA DINIZ SANTOS SPIRONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45411 Nr: 1936-06.2018.811.0048

 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: AMÉLIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43393 Nr: 980-87.2018.811.0048

 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: CÍCERA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 529 de 656



 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37644 Nr: 1898-28.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE NUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35272 Nr: 826-06.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA SCHEMBEK SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35240 Nr: 804-45.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIR DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28896 Nr: 1119-44.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:2192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:46353, LUIS DANIEL ALENCAR. - OAB:31272/PR

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR o autor que deixei de expedir o 

ALVARÁ JUDICIAL, tendo em vista os dados bancários informado na Ref. 

29, estarem incorretos e também não informou o n. do seu CPF, no prazo 

de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27808 Nr: 760-94.2015.811.0048

 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: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTENCIO GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de pedido de reconsideração feito pela parte requerente.

 Foi o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Analisando as razões suscitadas pela parte requerente, entendo que 

o presente pedido de reconsideração quanto à concessão da justiça 

gratuita não merece o escudo jurisdicional.

Com efeito, dispõe o artigo 4.º da Lei n.º 1.060/50 que “a parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família.”

Esta simples afirmação não obriga o magistrado a conceder os benefícios 

se outras provas lhe convençam que a parte requerente não preenche os 

requisitos exigidos pela lei.

In casu, entretanto, entendo que a parte exequente não se enquadra na 

hipótese albergada pela lei. Por outro lado, a peticionante não faz qualquer 

prova de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas 

processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

 Deste modo, uma vez que não foi provada a sua hipossuficiência, não a 

permite vislumbrar os objetivos da gratuidade da justiça.

 Vale ressaltar, que o art. 505 do Código de Processo Civil/2015 dispõe o 

seguinte: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, 

relativas à mesma lide, (...)”.

3. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração intentando pela 

parte requerente em Ref. 33, determinando o prosseguimento do feito.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 11 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45120 Nr: 1807-98.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRISLAINE VIEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA SODRÉ DAMASCENA, MARIA DE 

FÁTIMA SODRÉ DAMASCENA, UMBERTO TEIXEIRA DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de pedido de reconsideração feito pela parte exequente.

 Foi o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Analisando as razões suscitadas pela parte exequente, entendo que 

o presente pedido de reconsideração quanto à concessão da justiça 

gratuita não merece o escudo jurisdicional.

Com efeito, dispõe o artigo 4.º da Lei n.º 1.060/50 que “a parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família.”

Esta simples afirmação não obriga o magistrado a conceder os benefícios 

se outras provas lhe convençam que a parte exequente não preenche os 

requisitos exigidos pela lei.

In casu, entretanto, entendo que a parte exequente não se enquadra na 

hipótese albergada pela lei. Por outro lado, a peticionante não faz qualquer 

prova de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas 

processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

 Deste modo, uma vez que não foi provada a sua hipossuficiência, não a 

permite vislumbrar os objetivos da gratuidade da justiça.

 Vale ressaltar, que o art. 505 do Código de Processo Civil/2015 dispõe o 

seguinte: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, 

relativas à mesma lide, (...)”.

3. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração intentando pela 

parte exequente em Ref. 10, determinando o prosseguimento do feito até a 
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satisfação integral do débito.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 11 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34560 Nr: 501-31.2017.811.0048

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIM OLIVEIRA AGUIAR, ELIZEU ALVES DE 

FRANÇA, MANOEL FAGUNDES DE SOUZA, JOSÉ RESENDE DA SILVA, 

BENJAMIM MARQUES DE OLIVEIRA, LICINIA RODRIGUES DOS SANTOS, 

AGENOR LUIZ SODRÉ MASCARENHAS, EURÍPEDES RODRIGUES, JOÃO 

FÉLIX DE OLIVEIRA, JOSÉ PEREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRª GINA CLAUDIA AGUIAR - 

OAB:22380, GINA CLAUDIA AGUIAR - OAB:22380/B, MAURICIO JOSE 

CAMARGO CASTILHO SOARES - OAB:11464/O, RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562, WELITON WAGNER GARCIA - 

OAB:12458/MT

 Vistos em Correição.

1. Uma vez que houve a interposição do recurso de Agravo de 

Instrumento, suspendo o andamento do feito até a prolação de decisão no 

referido recurso.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31918 Nr: 1136-46.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDER MÁRCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE SANTINI DA SILVA, JOÃO 

SANTINI NETO, VERA APARECIDA SANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JASSIO APARECIDO MARTINS 

CARVALHO - OAB:14520, JÉSSICA DA SILA J. CAETANO - 

OAB:24186-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460/O

 Em cumprimento a decisão judicial, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar as partes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem em 

relação as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao julgamento 

antecipado de lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44100 Nr: 1353-21.2018.811.0048

 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: JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38096 Nr: 2113-04.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DOS SANTOS REDIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43923 Nr: 1276-12.2018.811.0048

 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: FAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SOARES GIGLIO - 

OAB:15474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24958 Nr: 862-53.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA DA SILVA, SADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANRIE RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32596 Nr: 1450-89.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO SANTANA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR as partes para se 

manifestarem acerca do laudo acostado retro, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37300 Nr: 1739-85.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO HELENO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos em Correição.

1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição juntada 

na Ref. 41, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21732 Nr: 878-75.2012.811.0048

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOÃO JUSTINO SOARES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DA COSTA ALECRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43855 Nr: 1233-75.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43976 Nr: 1297-85.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DOS ANJOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35743 Nr: 1054-78.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, abro vista dos autos à parte autora 

para se manifestar, no prazo legal, sob pena de novo arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40746 Nr: 3203-47.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26204 Nr: 209-17.2015.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO JOSE LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:9127/O, DR. KAREN KELLI ROSSATO DOS SANTOS - OAB:19204, 

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - OAB:18463/O, LIZANDRA FERNANDES 

BATISTA. - OAB:18458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA A. SOARES DA 

SILVA - OAB:33327, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND. - OAB:12208-A

 Vistos em Correição.

 1. Intimem-se a parte requerida para que se manifeste nos autos, com 

relação à petição juntada na Ref. 134, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender oportuno.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-91.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADRIANI APARECIDA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

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 honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-80.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA (ADVOGADO(A))

LUANDA TAUANE ARAUJO CHAVES PIMENTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o 

competente alvará para o levantamento dos valores depositados. 2. Defiro 

o pedido para que seja devidamente intimada a parte requerida para que 

cumpra integralmente a obrigação. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-12.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NASCIMENTO SALES NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

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 
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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 honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72707 Nr: 1101-63.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que houve tentativa de citação por carta e por oficial de 

justiça, aplico a Súmula 414 do STJ e determino a citação por edital do 

executado com prazo de 30 dias.

 CUMPRA-SE.

Marcelândia-MT, 11 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76735 Nr: 1358-54.2018.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edino Antonio Tirapele, RENY TIRAPELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13.311

 Vistos etc.

Recebo os presentes EMBARGOS com efeito suspensivo, considerando 

que está garantida a execução pelos imóveis que foram ofertados à 

penhora, bem como presentes a probabilidade do direito, consubstanciado 

nos argumentos lançados nos embargos, bem como o perigo na demora 

da prestação jurisdicional, consistente no risco que o executado corre de 

ter bloqueados ativos financeiros por dívida supostamente excessiva.

Expeça-se mandado de averbação de caução/penhora no registro dos 

imóveis dados em garantia.

INTIME-SE o embargado para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre as 

alegações do embargante (fls. 05/10).

Marcelândia-MT, 11 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71887 Nr: 659-97.2017.811.0109

 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: PAULA DO LIVRAMENTO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELL MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Consubstanciado à manifestação às fls. 21, DETERMINO a secretaria que 

expeça ofício às operadoras telefônicas a fim de que se encontre 

endereço atualizado do Requerido.

 Com relação aos órgãos públicos, esta pesquisa é feita nos sistemas Siel 

e Infojud, no entanto é necessário o CPF do requerido. Nesta caso, intime 

a parte autora para informar o CPF do requerido, após, voltem os autos 

conclusos para a decisão.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Marcelândia/MT, 11 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 29846 Nr: 20-36.2004.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Vistos, etc.A parte exequente à fl.229, pugna pela expedição de oficio à 

Receita Federal, através de “INFOJUD” a qual possui objetivo no 

fornecimento das últimas 03 (três) 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, 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 últimas declarações de renda em nome do devedor Ind. E 

Com. de Madeiras Petrocol LTDA, após, 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, 

11 de setembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 11624 Nr: 1035-69.2006.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAJLA ELGENNENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBICABA AGRO-PASTORIL S/A, TEKA NORTE 

EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A/MT, JOSE ROBERTO UGEDA - OAB:2.958-A, Luiz Felipe 

Lammel - OAB:7133MT

 Intime-se pessoalmente a parte autora para, em 10 dias, requerer o que 

for de seu interesse, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 11625 Nr: 7-42.2001.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOCÊNCIO JANENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBICABA AGRO-PASTORIL S/A, TEKA NORTE 

EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, ASSEFLORA - ASSESSORIA 

PLANEJAMENTO E CONSULTORIA FLORESTAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERREIRA ALVIM - 

OAB:MT-6.057-A, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, JOSE ROBERTO UGEDA - OAB:2.958-A, LUIS FELIPE 

LAMMEL - OAB:7133, Marcelo Rosa Lopes - OAB:MT-4382, Steve de 

Paula e Silva - OAB:91671/SP

 Intime-se pessoalmente a parte autora para, em 10 dias, requerer o que 

for de seu interesse, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64328 Nr: 1229-88.2014.811.0109

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINFOROSO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os documentos às fls. 

15 e seguintes dos autos no prazo de 10 dias.

Marcelândia/MT, 11 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48697 Nr: 522-62.2010.811.0109

 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: ANTÔNIA BRANCO DE MORAES

 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.

Intime-se a requerida para se manifestar sobre o pedido de habilitação dos 

sucessores da requerente nos autos em epígrafe. Após, voltem os autos 

conclusos para a decisão.

Marcelândia/MT, 11 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69359 Nr: 900-08.2016.811.0109

 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): SALATIEL JONAS BERGOZZA MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal, 

após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça/Turma 

Recursal/TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48448 Nr: 273-14.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSH-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD, requerido à fl.39.

 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 reste infrutífera, volte concluso para apreciação do 

requerimento à fl. 57.

 CUMPRA-SE.

Marcelândia, 11 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43481 Nr: 896-83.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J PITORES AGUIAR MERCADO ME, José 

Pitores Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Vistos, etc.Considerando a declinação da nomeação (fl. 103) e por não 

ser possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. Claudio 

Leme Antônio: Travessa Morumbi, 47, centro, setor leste, Colíder/MT, 

fones: 066-35412127 e 066-99962-8442, email: cla.adv@uol.com.br, para 

representar J Pitores Aguiar Mercado ME.Fixo honorários advocatícios em 

02 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao 

advogado nomeado para o munus público não caberão os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos.Deixo consignado os 

termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência ao advogado nomeado(...)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.ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.INTIME-SE o advogado nomeado para requerer o que for de 

direito e apresentar contrarrazões recursais.Após, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 11 de setembro de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70998 Nr: 112-57.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIANE RIBEIRO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos.

Cancelo audiência designada, tendo em vista que não houve as intimações 

necessárias para o ato.

Destarte, designo audiência de instrução para 31/01/2019, às 16:00 horas.

Expeça-se o necessário para intimação das partes e das testemunhas.

 Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 11 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74311 Nr: 1922-67.2017.811.0109

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENY TIRAPELLE, Edino Antonio Tirapele

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aguarde-se o julgamento dos autos 76735, embargos à execução, 

considerando o efeito suspensivo.

Marcelândia/MT, 11 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66339 Nr: 904-79.2015.811.0109

 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: Valdir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para se manifestar sobre os documentos de fls. 

75 e seguintes no prazo de 10 dias.

Marcelândia/MT, 11 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71045 Nr: 139-40.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHMG, SDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOMF

 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

 -SENTENÇA-

 Trata-se de ação de execução de alimentos, ajuizada por Simone de 

Godois, em face de Flávio Oliveira Migliat Filho.

 Às fls.25, o Executado foi citado.

 Às fls. 24, foi decretada a prisão civil do executado, e expedido mandado 

às fls. 27.

Às fls. 35, foi realizado acordo entre as partes.

 Relatei.

DECIDO.

Do que consta nos autos, verifica-se que as partes celebraram acordo 

judicial, no qual pactuaram o pagamento no que tange ao adimplemento do 

débito objeto da ação executiva. Assim, satisfeita a obrigação, a extinção 

do pleito é medida que se impõe.

 Portanto, considerando o acordo realizado entre as partes às (fls.35), 

homologo o presente, e, por conseguinte JULGO EXTINTO a presente ação 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil, com data a viger a partir da presente homologação.

Com URGÊNCIA, recolha-se o decreto de prisão civil do executado, caso 

tiver sido expedido.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

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.: 60592 Nr: 554-96.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VSDN, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Verifica-se que desde a propositura da presente ação, o executado não 

foi localizado para citação, mesmo diante de inúmeras pesquisas via 

sistemas de informação, restaram infrutíferas.

Diante disso, defiro o requerimento da autora à fl. 55, e, por conseguinte, 

DETERMINO que o executado seja CITADO via EDITAL com prazo de 30 

(trinta) dias, tendo em vista que foram frustradas as tentativas de 

localização.

Após, certifique-se o decurso de prazo, e, vista a parte autora para 

requerer o que for de direito.

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.: 72362 Nr: 889-42.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN TABONI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos, etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às fls.61, 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 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, 

ÀS 15:40 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação (fl.06), as quais 

também foram arroladas pela defesa (fl.65), 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.

INTIME-SE. Requisite-se, escolta.

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.: 35248 Nr: 1799-55.2006.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 
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OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento à fl. 277, no que pertine a citação requerida.

Destarte, citem-se as pessoas/herdeiros indicados à fl.278, 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 das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44937 Nr: 689-50.2008.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H. Cubitza - 

OAB:10742, Leonardo Henrique Alves de Oliveira - OAB:11.638, 

THIAGO SILVEIRA - OAB:12.963

 Vistos etc.

Consubstanciado no pedido do advogado da parte autora às fls. 

1623/1624, ACOLHO e REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para a data de 26/10/2018, às 14h30min.

Cumpra-se. Intimem-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.: 71600 Nr: 464-15.2017.811.0109

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON NEUCI RESKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13.076, FRANCIELE MARCONI MARIO - OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208

 Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a medida pleiteada, determinando que a requerida promova a 

retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), 

relativo ao débito REFERENTE às parcelas nº 7 e 8, contrato/compromisso 

nº 201601485598, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) no limite de 30 (trinta dias). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Atente-se a secretaria para que as intimações sejam 

realizadas em nome do advogado Dr. Rafael Sganzerla Durand, conforme 

requerido à fl.60.Intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se quanto ao documento apresentado à fl. 61.Após, volte 

concluso.Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69412 Nr: 941-72.2016.811.0109

 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: MARIA HELENA DE OLIVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO BORIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Matheus de França 

Guerra - OAB:10082/MT, Fernando Mascarello - OAB:11726/MT, 

Xênia M. Artmann Guerra - OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos, etc.

Havendo manifestação das partes para realização de prova pericial (fls. 

790/791), e, considerando a complexidade da causa, entendo viável antes 

da realização de audiência instrutória, a realização de perícia técnica, a 

fim de complementar a vistoria in loco realizada por este juízo, 

esclarecendo os pontos controvertidos apontados pelas partes.

Neste sentido, deverá o perito avaliar a área, descrevendo os limites e 

suas totalidades, ainda, delimitar a área pertencente a cada uma das 

partes litigantes, bem como, responder aos quesitos a serem formulados 

pelas partes.

 1) NOMEIO o Dr. FABIANO ANDRÉ PETTER, engenheiro agrônomo, perito 

judicial, com endereço na Avenida Alexandre Ferronato, 1200 – Setor 

Industrial – Sinop/MT, CEP: 78.557-267 - telefone: (66)99976-2325, para a 

realização de perícia para de avaliação do imóvel objeto dos autos.

2) Destarte, intime-se o perito acima, para no prazo de 20 (vinte) dias, 

tomar ciência da área a ser avaliada, bem como, após, informar o valor de 

seus honorários.

 3) Por conseguinte, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) para 

os fins do art. 465, §1º do CPC.

4) Havendo aceitação do encargo, o profissional perito deverá desde logo 

designar data e horário para realização da perícia, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, cientificando, por igual, as partes.

5) Com a apresentação do laudo, manifestem-se as partes no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como requeiram o que for de direito.

 CUMPRA-SE. INTIME-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.: 25378 Nr: 923-03.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOSAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Alencar Paim - 

OAB:MT/5.099, Gerson Valério Pouso - OAB:Procurador, João 

Gonçalo de Moraes Filho - OAB:, Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Nestes termos, necessário se faz o esgotamento das vias principais, 

para concessão do requerimento. Desta forma, intime-se a parte autora 

para, querendo, requerer a penhora on line de ativos financeiros do 

executado.Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Su

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61407 Nr: 105-07.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES NORTE MARINGA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES NORTE MARINGA LTDA., 

CNPJ: 01751730000197. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT em face de TRANSPORTES NORTE 

MARINGA LTDA., na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA N° 68/2012, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 68/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/12/2012

 - Valor Total: R$ 2.973,75 - Valor Atualizado: R$ 2.973,75 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Processo em ordem. 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, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 06 de setembro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77494 Nr: 1752-61.2018.811.0109

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thais Silva Fistarol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA PORTO SEGURO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro a liminar como requerida, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de 30(trinta) 

dias.Cite-se, com as advertências legais.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Intimem-se. Às providências.Marcelândia/MT, 11 de setembro 

de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64029 Nr: 997-76.2014.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINFOROSO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.Diante do pedido de renuncia da advogada dativa à fl. 91, FIXO 

os honorário advocatícios em 02 URH.Não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. Eliton Rezende de Jesus: Rua Cascavel, 

nº. 1057, Centro, Tel. 3536-2285, Marcelândia/MT, para promover a defesa 

da requerente MARIA HELENA SANCHES.Tomando em conta a natureza 

da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 06 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, principalmente sobre a 

produção de provas.3)Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 11 de setembro de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77578 Nr: 1797-65.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Vistos, etc.Diante da manifestação à fl.53 e da impossibilidade de 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o DR. CILSO PEREIRA DOS 

SANTOS, OAB/MT Nº 20.430, COM ESCRITÓRIO PROFISSIONAL SITO À 

RUA BOA ESPERANÇA, Nº 1.525, BAIRRO SOL NASCENTE, COMARCA 

DE ITAÚBA-MT, FONES (066) 3561-1145 E 9.9602-2421, E-MAIL: 

CILSOSANTOSADV@GMAIL.COM, para promover a defesa do réu 

SALMO GOMES DE OLIVEIRA .(...)/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)ATENTE-SE a secretaria para cumprimento 

das determinações às fls. 44/45CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.Expeça-se o 

necessário.Marcelândia/MT, 11 de setembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 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:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO este feito para INTIMAR os Requerentes para dar 

cumprimento a decisão de fls. 155 e 156 acerca do pagamento das custas 

processuais, devendo proceder da forma a seguir descrita: "Em 

cumprimento a solicitação em tela temos a informar que o pedido de 

parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do 

TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, ao lançar o numero do processo, automaticamente, o 

sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um parcelamento ou 

desconto cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia".Nesse 
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momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o devido 

pagamento."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-85.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI FERREIRA (EXEQUENTE)

LEONARDO PERIM DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR LEMES DA ROSA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do advogado da parte 

autora para comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 

20 de setembro de 2018 às 15:00 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68252 Nr: 376-11.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO VICENTE RESEGUE, RICARDO 

DELGADO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO SOLDÁ - 

OAB:127.589

 Vistos, etc.

Recebo os recursos de apelação interpostos às fls.958/959 (defesa e 

acusação).

 Destarte, intime-se a defesa do réu para no prazo legal oferecer suas 

razões recursais, após vista ao Ministério Público para oferecimento de 

suas razões.

 Decorrido o prazo acima, certifique-se.

 Independente de nova conclusão, havendo interposição das razões 

recursais, vista as partes para contrarrazões.

Após, com nossas homenagens e cautelas de praxe, remetam os autos 

ao TJ/MT.

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.: 68252 Nr: 376-11.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO VICENTE RESEGUE, RICARDO 

DELGADO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO SOLDÁ - 

OAB:127.589

 Vistos, etc.

Recebo os recursos de apelação interpostos às fls.958/959 (defesa e 

acusação).

 Destarte, intime-se a defesa do réu para no prazo legal oferecer suas 

razões recursais, após vista ao Ministério Público para oferecimento de 

suas razões.

 Decorrido o prazo acima, certifique-se.

 Independente de nova conclusão, havendo interposição das razões 

recursais, vista as partes para contrarrazões.

Após, com nossas homenagens e cautelas de praxe, remetam os autos 

ao TJ/MT.

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.: 63529 Nr: 612-31.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PIVETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10718-MT, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 23350

 -SENTENÇA-

Trata-se de termo circunstanciado para apurar a prática do crime previsto 

no artigo 50 da Lei 9.605/98, em desfavor de ADRIANO PIVETTA.

Em manifestação à fl. 36, o Ministério Público pugna pela extinção de 

punibilidade do acusado, em face da ocorrência da prescrição.

É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

O presente termo foi interposto para apuração das práticas delitivas 

descritas no artigo 50 da Lei 9.605/98, porém, verifica-se nos autos que, 

da ocorrência do fato, (02/05/2014) até a presente data, já se 

transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem que houvesse causa de 

interrupção da prescrição.

 Destarte, consoante às diretrizes esculpidas nos art. 107, inciso IV e 

artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, está prescrita a pretensão 

punitiva estatal, motivo pelo qual, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

indiciado ADRIANO PIVETTA, pelos crimes descritos no artigo 50 da Lei 

9.605/98.

 Por fim, DETERMINO seja remetido cópia integral dos autos ao IBAMA e 

SEMA/MT para que adotem as medidas necessárias à recomposição do 

dano ambiental decorrente da conduta descrita nos autos ou comuniquem 

a não adoção das medidas reparadoras e os motivos para tal proceder.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.

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.: 72690 Nr: 1087-79.2017.811.0109

 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): MATEUS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 Vistos etc.

Diante das preliminares e documentações anexas às fls.46/100, vista ao 

Ministério Público.

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.: 36826 Nr: 1612-47.2006.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETI BULDRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Matheus de França 

Guerra - OAB:10082/MT, Fernando Mascarello - OAB:11726/MT

 Vistos, etc.
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Proceda-se a vinculação dos valores.

Destarte, em atendimento ao provimento nº68/2018, CNJ, INTIME-SE o 

requerente para, querendo, interpor impugnação ou recurso, no prazo 

legal.

Após, com urgência, retornem os autos conclusos para a expedição do 

respectivo alvará.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se, volte concluso.

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.: 75620 Nr: 765-25.2018.811.0109

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NIZAEL LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-Trata-se de pedidos de restituição de coisas apreendidas 

formulado por NIZAEL LUIZ DOS SANTOS, tendo por objeto um Trator 

Escavo Carregador SBRE Rodas Pneumáticas da Marca Michigan, Modelo 

55CI, Serie 4247R 326 BRC e um Trator de Pneu da marca Valmet, Modelo 

148, conforme auto de apreensão 13, pedido este formulado também nos 

autos código 75621 e 75620, apensos à ação penal.Alega o requerente 

Sr. Nizael Luiz dos Santos ser proprietário legítimo dos objetos 

apreendidos, juntou aos autos contrato de compra e venda do veiculo às 

fls. 11/12, juntado nos processos (código 75621 e 75620), para 

comprovar sua propriedade.Instado a manifestar, o Ministério Público 

pugnou pelo indeferimento do pedido.Vieram os autos vieram 

conclusos.Relatados, decide-se.Por ora, inviável a restituição.(...).Assim, 

INDEFIRO o pedido de restituição do Trator Escavo Carregador SBRE 

Rodas Pneumáticas da Marca Michigan, Modelo 55CI, Serie 4247R 326 

BRC e do Trator de Pneu da marca Valmet, Modelo 148, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Determino a 

secretaria que translade esta decisão para os autos em apenso (75119) e 

intime-se a Defesa para se manifestar se o acordo de suspensão 

condicional do processo ainda terá validade diante do indeferimento da 

restituição dos bens. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os 

a u t o s . C i ê n c i a s  à s  p a r t e s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  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.: 75621 Nr: 766-10.2018.811.0109

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NIZAEL LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-Trata-se de pedidos de restituição de coisas apreendidas 

formulado por NIZAEL LUIZ DOS SANTOS, tendo por objeto um Trator 

Escavo Carregador SBRE Rodas Pneumáticas da Marca Michigan, Modelo 

55CI, Serie 4247R 326 BRC e um Trator de Pneu da marca Valmet, Modelo 

148, conforme auto de apreensão 13, pedido este formulado também nos 

autos código 75621 e 75620, apensos à ação penal.Alega o requerente 

Sr. Nizael Luiz dos Santos ser proprietário legítimo dos objetos 

apreendidos, juntou aos autos contrato de compra e venda do veiculo às 

fls. 11/12, juntado nos processos (código 75621 e 75620), para 

comprovar sua propriedade.Instado a manifestar, o Ministério Público 

pugnou pelo indeferimento do pedido.(...)O instrumento utilizado para a 

prática de crime ambiental, seja ele, por si só, lícito ou ilícito, é abarcado 

pelo confisco legal.No caso dos autos, o objeto apreendido é lícito, mas a 

partir do momento em que foi utilizado para a prática de uma infração 

ambiental, autorizado está o seu confisco.A legislação permite tal exceção 

em razão da própria natureza jurídica do meio ambiente, considerado 

constitucionalmente como um direito fundamental, nos termos do art. 225, 

caput, da CFB/88.Assim, INDEFIRO o pedido de restituição do Trator 

Escavo Carregador SBRE Rodas Pneumáticas da Marca Michigan, Modelo 

55CI, Serie 4247R 326 BRC e do Trator de Pneu da marca Valmet, Modelo 

148, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Determino a secretaria que translade esta decisão para os autos 

em apenso (75119) e intime-se a Defesa para se manifestar se o acordo 

de suspensão condicional do processo ainda terá validade diante do 

indeferimento da restituição dos bens. Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se os autos.Ciências às partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42420 Nr: 2611-97.2006.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S&LL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cynthia Durante - OAB:10282, 

Julio Cesar de Carvalho Junior - OAB:10.032-MT

 Vistos, etc.

Considerando a ordem de preferência quanto ao recebimento de crédito 

(valor em dinheiro) Defiro pela derradeira vez o pedido de fls.276 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.270). 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, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 11 de setembro 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.: 64126 Nr: 2171-46.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FACHINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº 2171-46.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64126.

Vistos.

1)Considerando a juntada da carta precatória de Ref. 64, verifico que 

todos os atos do processo foram cumpridos, e estando em perfeita ordem, 

DECLARO encerrada a instrução processual e DETERMINO a INTIMAÇÃO 

do Ministério Público e, posteriormente da Defesa, para se manifestarem, 

no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do artigo 402 do Código de Processo 

Penal.

2) Após decorridos os prazos de que trata o item anterior, se houver 

algum requerimento de diligências por alguma das partes, venham-me 
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CONCLUSOS para apreciação.

 3) Caso contrário, não havendo requerimento de diligências, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista ao Ministério Público e, posteriormente, à 

Defesa, para apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco 

(05) dias.

 4) Após tudo cumprido, venham-me CONCLUSOS.

5) Por fim, revogo a determinação de Ref. 70.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61801 Nr: 919-08.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALLYS FERNANDES BARRETO, ANDERLEY 

FREITAS, WANDERSON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES DE 

ARAUJO - OAB:19.911 OAB/MT, IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:OAB/MT 

17562

 Autos nº 919-08.2016.811.0111.Código Apolo nº 61801.Vistos.1)Ante o 

teor da petição de Ref. 28, revogo a nomeação do defensor dativo Igor 

Neves Carvalho, em relação aos acusados Tallys Fernandes Barreto e 

Wanderson da Silva Santos.Consigno que a nomeação de mencionado 

causídico está vinculada, portanto, somente ao acusado ANDERLEY 

FREITAS.No concernente ao acusado TALLYS FERNANDES BARRETO, 

NOMEIO como defensor dativo o advogado Giovane Gomes Araújo.Por fim, 

em favor do acusado WANDERSON DA SILVA SANTOS, NOMEIO como 

defensor dativo o advogado Nilson Allan R. Portela.(...)2) INTIMEM-SE os 

advogados nomeados da presente decisão.CUMPRA-SE, COM 

URGÊNCIA.Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60794 Nr: 481-79.2016.811.0111

 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): ALFREDO SALVADOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Autos nº 481-79.2016.811.0111.

Código nº 60794.

Vistos.

Trata-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pela parte exequente.

À Ref. 04 este Juízo determinou a intimação do embargante para instruir 

os embargos com cópia das peças processuais relevantes.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Em que pese a determinação proferida pelo nobre colega que antecedeu 

esta Magistrada, verifico a desnecessidade do embargante instruir os 

presentes autos.

 Isso porque, após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, 

não há mais necessidade de instauração de processo de execução 

autônomo, passando a ser realizada, a impugnação a execução nos 

próprios autos. Vejamos:

O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir(...)”

Dessa forma, em observância ao artigo supracitado, determino o traslado 

do presente pedido ao processo principal, devendo o patrono do 

exequente ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos pontos 

eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º NCPC), 

no prazo de 10 dias.

Após, remetam conclusos para deliberação os autos principais.

Por fim, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos pelos motivos acima 

delineados.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58617 Nr: 1443-39.2015.811.0111

 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): FLORENTINO DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Código nº 58617.

Processo nº 1443-39.2015.811.0111.

Vistos.

Trata-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pela parte exequente.

Devidamente intimado, o embargado não se manifestou nos autos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Pois bem.

Após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, não há mais 

necessidade de instauração de processo de execução autônomo, 

passando a ser realizada, a impugnação a execução nos próprios autos. 

Vejamos:

O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir(...)”

Consigno que em consulta ao sistema APOLO verifiquei que os autos 

principais encontram-se em sede recursal.

Dessa forma, DETERMINO que se aguarde o julgamento do recurso de 

apelação interposto nos autos de código nº 52444.

Com seu retorno, traslade-se o presente pedido ao processo principal.

Por fim, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos pelos motivos acima 

delineados.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58472 Nr: 1366-30.2015.811.0111

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Volnei Cavalli, JADSON ANDRÉ CESÁRIO 

CAVALLI, LUIZ HENRIQUE CRUZ CAVALLI, KARINE MARIA DA SILVA 

CAVALLI, UEBSTER MACHADO AUGUSTO CAVALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENI JOSÉ DE OLIVEIRA CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, Dr(ª): IGOR NEVES 

DE CARVALHO - OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B, para que efetue o preparo da Carta Precatória à Comarca 

de GUARANTÃ DO NORTE/MT para cumprimento da Citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50177 Nr: 31-78.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ANTONIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 Autos n° 31-78.2012.811.0111.
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Código Apolo n° 50177.

Vistos.

 1- Considerando o declínio de competência a este Juízo, DESIGNO 

audiência admonitória para o dia 10 de outubro de 2018, às 14h45min.

INTIME-SE o reeducando para comparecer à audiência designada, bem 

como para se assim desejar constituir advogado ou, caso alegue não ter 

condições finan-ceiras para tanto, seja informado de que será assistido 

por Defensor Dativo.

2- Junte-se aos autos certidões de antecedentes criminais atualizadas em 

nome do reeducando.

3- Outrossim, proceda-se ao cálculo dos dias-multa, e intime-se o 

reeducando para que efetue o pagamento da pena de multa, no prazo 

legal, ou então, requerer o seu parcelamento, sob pena de envio de 

fotocópias das peças necessárias à Procuradoria Geral do Estado - PGE.

4- Por fim, DETERMINO a elaboração de novo cálculo de pena.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72018 Nr: 3687-67.2017.811.0111

 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): GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, DAGNEY 

TEODORO CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Código nº 72018.

Processo nº 3687-67.2017.811.0111.

Vistos.

1) RECEBO o recurso de apelação interposto à Ref. 149 pelo acusado 

DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS, eis que devidamente 

intimado manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória.

2)ABRA-SE VISTA à Defesa para que apresente as devidas razões 

recursais no prazo legal.

3) Com o aporte das razões recursais de Defesa, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público para que ofereça contrarrazões no prazo legal.

4) Cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos 

cumprimentos, conforme disposto no art. 601 do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69949 Nr: 2695-09.2017.811.0111

 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): LUCAS YAGO RIBEIRO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 2695-09.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69949.

Vistos.

Considerando a informação de Ref. 77, INTIME-SE o acusado LUCAS 

YAGO RIBEIRO MAIA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça 

ao Centro de Reabilitação Vida e Paz, localizado na cidade de Peixoto de 

Azevedo/MT, com a finalidade de submeter-se ao tratamento fixado.

A efetiva internação, assim que efetuada, deverá ser comunicada ao 

Juízo e ao Ministério Público, devendo a Secretaria da Vara oficiar ao 

estabelecimento cientificando-os da necessidade de imediata informação 

sobre eventual abandono do tratamento por parte do acusado.

EXPEÇA-SE ofício ao Centro de Reabilitação Vida e Paz para que tome 

ciência acerca da presente decisão, podendo ser encaminhado pelos 

meios eletrônicos disponíveis (e-mail).

Sem prejuízo, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para que traga aos 

autos a certidão mencionada na cota ministerial de Ref. 77.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Serve a presente como ofício e mandado no que couber.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75861 Nr: 1848-70.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BITENCOURT 

ZOBRA - OAB:39550N

 Autos nº 1848-70.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75861.

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 13, e considerando a informação de que a 

testemunha de Defesa comparecerá na Comarca de Matelândia/PR, 

DEVOLVO a carta precatória ao Juízo Deprecante, consignando os 

nossos cumprimentos e baixas necessárias.

CANCELO a audiência anteriormente designada.

No mais, julgo prejudicado o pedido formulado à Ref. 07.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74657 Nr: 1319-51.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DILSON SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARAGNI - 

OAB:359.407/SP

 Autos nº 1319-51.2018.811.0111.

Código Apolo nº 74657.

Vistos.

Considerando o aditamento da presente carta precatória à Ref.35, 

DETERMINO a intimação do acusado JOSÉ DILSON SILVA DOS SANTOS 

para que tome ciência acerca da audiência designada pelo Juízo 

Deprecante, a ser realizada no dia 25 de outubro de 2018, às 16h30min.

Outrossim, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 30 

de outubro de 2018, às 12h10min.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a redesignação da 

solenidade.

Sirva a presente como MANDADO e OFÍCIO no que couber.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59740 Nr: 103-26.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE DOS ANJOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 103-26.2016.811.0111.

Código Apolo nº 59740.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 
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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 13h15min.

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”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34800 Nr: 2113-53.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE CAMARGO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8742, Hélio Maciel da Silva - OAB:12789 A/MT, MARCELO 

FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34800

Processo nº 2113-53.2010.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Alaide Camargo dos Santos

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Como providência preliminar ao deferimento do pedido de fls. 116, 

INTIME-SE a parte autora para cumprir integralmente a determinação de fls. 

111.

Após, façam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33692 Nr: 1003-19.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33692

Processo nº 1003-19.2010.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Helena Rosa de Oliveira

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Analisando detidamente estes autos, verifico que o valor cuja nova 

requisição se objetiva refere-se, exclusivamente, aos honorários 

sucumbenciais, de titularidade do advogado Rodrigo de Freitas Rodrigues, 

razão pela qual, dispensável a intimação pessoal da parte autora.

Feitas essas considerações, EXPEÇA-SE, novamente, a respectiva RPV.

Por fim, intime-se a parte exequente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nesses autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

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.: 35541 Nr: 384-55.2011.811.0111

 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: FLORENTINA SOARES CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35541

Processo nº 384-55.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Impugnação à execução

 Impugnante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Impugnada: Florentina Soares Cardoso de Oliveira

Vistos.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono da impugnada ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76985 Nr: 2480-96.2018.811.0111

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLS, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 2480-96.2018.811.0111 (Código 76985)

Classe – Assunto: Tutela e Curatela

Requerente: Jean Lima Santana

Requerido(s): Janaina Cristina Lima Santana

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 14, REDESIGNO a audiência para o dia 31 

de outubro de 2018, às 16h.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77306 Nr: 2617-78.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): SIMONE VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2617-78.2018.811.0111 (Código 77306)

Classe – Assunto: Alienação Fiduciária

Requerente: Bradesco Administradora de consórcios Ltda.

Requerido: Simone Vieira dos Santos

Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão embasado em contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente Bradesco 
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Administradora de consórcios Ltda, pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse de Simone Vieira dos Santos, em decorrência do 

contrato nº 8150-150, em que se vê a perfeita identificação da coisa 

alienada fiduciariamente.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário, ou mediante instrumento de protesto.

No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

atestada pelos documentos juntados na inicial. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, com 

subsunção no Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a cautelar de busca e 

apreensão sobre o bem móvel descrito na inicial, que deve ser depositado 

em mãos do preposto da parte autora (que deverá ser identificado no 

mandado e, no termo de depósito, deverá constar inclusive o endereço 

para futura localização).

1 - De acordo com o art. 3º, § 14, do Dec.-Lei 911/69, incluído pela Lei 

13.043/2014, "o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos". Contudo, a falta de entrega dos documentos não impedirá o 

cumprimento da diligência.

2- Promova-se a restrição total do veículo no sistema RENAJUD e a 

respectiva baixa quando efetivada a apreensão do bem, na forma do § 9º 

do art. 3º do Dec.-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014.

3- Destaco que transcorridos 5 (cinco) dias após o transcurso do prazo 

para o regular pagamento integral da dívida, serão consolidadas a posse e 

propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, § 1º e 2º, 

do Dec. Lei n. 911/69 e STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, j. 14.05.2014, pub. 27.05.14).

4- Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida;

5- Encontrando o bem em Comarca distinta da competência desse Juízo, 

desde já, determino que conste no mandado de busca e apreensão a 

ordem de apreensão do bem, independente de distribuição de Carta 

Precatória, conforme artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-Lei 911/69 

alterado pela Lei nº. 13.043/14.

6- DEFIRO os benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.

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.: 68274 Nr: 1770-13.2017.811.0111

 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 1770-13.2017.811.0111 (Código 68274)

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 da Caixa Econômica Federal de Matupá, 

solicitando informações acerca da conta bancária do requerente 

Francisco Custódio do Ramos Neto (Ag. 4459, Conta 20601-1) referente 

ao mês de abril de 2015, especificamente para informar a existência de 

TED/DOC no valor de R$ 697,35 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta 

e cinco centavos), 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 das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68271 Nr: 1769-28.2017.811.0111

 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 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 1769-28.2017.811.0111 (Código 68271)

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 da Caixa Econômica Federal de Matupá, 

solicitando informações acerca da conta bancária do requerente 

Francisco Custódio do Ramos Neto (Ag. 4459, Conta 20601-1) referente 

ao mês de abril de 2015, especificamente para informar a existência de 

TED/DOC no valor de R$ 1.371,49 ou R$ 6.956,07, 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 das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68275 Nr: 1771-95.2017.811.0111

 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 1771-95.2017.811.0111 (Código 68275)

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 da Caixa Econômica Federal de Matupá, 

solicitando informações acerca da conta bancária do requerente 

Francisco Custódio do Ramos Neto (Ag. 4459, Conta 20601-1) referente 

ao mês de abril de 2015, especificamente para informar a existência de 

TED/DOC no valor de R$ 592,59 (quinhentos e noventa e dois reais e 

cinquenta e nove centavos), 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.: 56208 Nr: 291-53.2015.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RAIMUNDO RIBEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 291-53.2015.811.0111.

Código n. 56208.

Vistos.

Ante o teor da petição de Ref. 56, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo 

para manifestação da parte executada.

Transcorrido o prazo ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

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.: 74961 Nr: 1457-18.2018.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BTdO, AGDCDO, ASDCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1457-18.2018.811.0111 (Código 74961)

Classe – Assunto: Guarda

Requerente: Batista Trindade de Oliveira

 Requerida: Jéssica Ferreira da Costa

Vistos.

Designe-se a audiência de conciliação conforme a pauta da Conciliadora 

do Juízo.

Consigne que o prazo para a requerida Jéssica Ferreira da Costa 

apresentar contestação somente iniciará se, realizada a audiência, não 

houver o acordo buscado.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público acaso não participe da 

oralidade.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64916 Nr: 2611-42.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): LEANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2611-42.2016.811.0111 (Código 64916)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Requerido: Leandro dos Santos

Vistos.

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte requerida.

 Se localizado endereço do requerido, diverso dos autos, CITE-O.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74883 Nr: 1418-21.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS NONATO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, com 

subsunção no Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a cautelar de busca e 

apreensão sobre o bem móvel descrito na inicial, que deve ser depositado 

em mãos do preposto da parte autora (que deverá ser identificado no 

mandado e, no termo de depósito, deverá constar inclusive o endereço 

para futura localização).1 - De acordo com o art. 3º, § 14, do Dec.-Lei 

911/69, incluído pela Lei 13.043/2014, "o devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos". Contudo, a falta de entrega dos 

documentos não impedirá o cumprimento da diligência.2- Promova-se a 

restrição total do veículo no sistema RENAJUD e a respectiva baixa 

quando efetivada a apreensão do bem, na forma do § 9º do art. 3º do Dec.

-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014.3- Destaco que transcorridos 5 

(cinco) dias após o transcurso do prazo para o regular pagamento integral 

da dívida, serão consolidadas a posse e propriedade do bem no patrimônio 

do credor fiduciário (art. 3º, § 1º e 2º, do Dec. Lei n. 911/69 e STJ, REsp 

1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 14.05.2014, pub. 

27.05.14).4- Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 

(quinze) dias para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá 

ser utilizado para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte 

devedora já tenha depositado a integralidade da dívida;5- Encontrando o 

bem em Comarca distinta da competência desse Juízo, desde já, determino 

que conste no mandado de busca e apreensão a ordem de apreensão do 

bem, independente de distribuição de Carta Precatória, conforme artigo 3º, 

parágrafo 12 do Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº. 13.043/14.6- 

DEFIRO os benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 04 de setembro 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75013 Nr: 1469-32.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): WALDECI DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, com 

subsunção no Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a cautelar de busca e 

apreensão sobre o bem móvel descrito na inicial, que deve ser depositado 

em mãos do preposto da parte autora (que deverá ser identificado no 

mandado e, no termo de depósito, deverá constar inclusive o endereço 

para futura localização).1 - De acordo com o art. 3º, § 14, do Dec.-Lei 

911/69, incluído pela Lei 13.043/2014, "o devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos". Contudo, a falta de entrega dos 

documentos não impedirá o cumprimento da diligência.2- Promova-se a 

restrição total do veículo no sistema RENAJUD e a respectiva baixa 

quando efetivada a apreensão do bem, na forma do § 9º do art. 3º do Dec.

-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014.3- Destaco que transcorridos 5 

(cinco) dias após o transcurso do prazo para o regular pagamento integral 

da dívida, serão consolidadas a posse e propriedade do bem no patrimônio 

do credor fiduciário (art. 3º, § 1º e 2º, do Dec. Lei n. 911/69 e STJ, REsp 

1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 14.05.2014, pub. 
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27.05.14).4- Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 

(quinze) dias para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá 

ser utilizado para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte 

devedora já tenha depositado a integralidade da dívida;5- Encontrando o 

bem em Comarca distinta da competência desse Juízo, desde já, determino 

que conste no mandado de busca e apreensão a ordem de apreensão do 

bem, independente de distribuição de Carta Precatória, conforme artigo 3º, 

parágrafo 12 do Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº. 13.043/14.6- 

DEFIRO os benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 04 de setembro 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61395 Nr: 745-96.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DE SOUSA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 745-96.2016.811.0111 (Código 61395)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente:SICREDI NORTE - MT

Requerida: Jonas de Sousa Guimarães

Vistos.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei 

911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 

4º do referido Decreto, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, 

requerer a conversão do pedido de busca e apreensão e ação executiva.

Destarte, imprescindível a juntada do original do documento representativo 

de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito 

com força executiva, sendo requisito indispensável para conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Assim, determino a intimação da parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar o original da cédula de crédito bancário, sob 

pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63361 Nr: 1775-69.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): ADRIANO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1775-69.2016.811.0111 (Código 63361)

Classe – Assunto: Execução

 Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios

 Requerido: Adriano Vieira da Silva

Vistos.

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte requerida.

 Se localizado endereço do requerido, diverso dos autos, CITE-O.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62381 Nr: 1200-61.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): R. PERES DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1200-61.2018.811.0111 (Código 62381)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executado: R. Peres da Silva - ME

Vistos.

Converta-se em Ação de Execução.

Acolho a emenda à inicial para majorar o valor da causa. Determino o 

recolhimento das custas processuais sobre a diferença correlata.

Após o recolhimento das custas remanescentes, CITE-SE o devedor para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial caso esteja em bom estado de 

conservação, e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 03 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58772 Nr: 1541-24.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1541-24.2015.811.0111 (Código 58772)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executado: M M Comércio de Vidros Ltda ME

Vistos.

Converta-se em Ação de Execução.

CITE-SE o devedor, por carta precatória, com observância do endereço 

mencionado na certidão do oficial de justiça para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial caso esteja em bom estado de 

conservação, e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 
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(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 03 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58867 Nr: 1566-37.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): ANTONIO JOSÉ BAYS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB-MT 20.732, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1566-337.2015.811.0111 (Código 58867)

Classe – Assunto: Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Requerido: Antônio José Bays

Vistos.

Indefiro o pedido formulado pela parte requerente na petição retro (ref.28), 

pois conforme já mencionado na decisão judicial pretérita (ref.15), há 

notícias do falecimento da parte requerida, consoante certidão subscrita 

pelo oficial de justiça designado.

Ademais, o requerente não diligenciou em busca do espólio do requerido, 

a fim de habilitá-lo nos autos, tampouco diligenciou em busca da certidão 

de óbito daquele.

Contudo, em atenção aos princípios da celeridade e cooperação, em 

pesquisa realizada no Sistema Apolo, verifiquei que tramitou neste Juízo 

um inquérito policial Código 54867, o qual objetivava apurar o crime de 

homicídio tendo como vítima a parte requerida destes autos.

Isto posto, certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a existência de 

certidão de óbito no inquérito mencionado e, se houver, traslade-se cópia 

para estes autos.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover 

a habilitação dos sucessores do “de cujus”, razão pela qual suspendo o 

curso do processo até a ulterior habilitação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 03 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57230 Nr: 837-11.2015.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Maria Gomes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 837-11.2015.811.0111 (Código 57230)

Classe – Assunto: Reintegração de Posse

Requerente: Banco Itaucard S.A.

Requerida: Rita Maria Gomes Soares

Vistos.

Revigoro o mandado de reintegração do bem para cumprimento no 

endereço indicado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62878 Nr: 1480-32.2016.811.0111

 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): D. A. DOMINGUES DE SOUZA - ME, Dermival 

Aparecido Domingues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13.563

 Processo nº 1389-68.2018.811.0111 (Código 62878)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública

 Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: D. A. Domingues de Souza ME

Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Com o transcurso do prazo, intimem-se as partes para dar 

prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72376 Nr: 174-57.2018.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Paiano Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 Processo nº 174-57.2018.811.0111 (Código 72376)

Classe – Assunto: Cumprimento Provisório de Sentença

Exequente: Irineu Paiano Filho

Executado: Gustavo Rodrigues

Vistos.

Após ser regularmente citada/intimada, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor. Se inexitosa, desde já autorizo a localização e o bloqueio de 

veículos via RENAJUD.

Frustradas as tentativas, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 28 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 22700 Nr: 1033-93.2006.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSL, JJRK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gaviolli Fachini - 

OAB:5.425-B / MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, Mateus 

Menegon - OAB:11.229-B / MT

 Processo nº 1033-93.2006.811.0111 (Código 22700)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Irineu Paiano Filho

Executado: Agrícola Bom Solo Ltda

Vistos.

Intime-se a parte exequente, pela derradeira vez, para dar prosseguimento 

ao feito¸ adequando o pleito executório aos termos da decisão de fls. 168, 

sob pena de extinção por abandono.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70389 Nr: 2866-63.2017.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GBDS, DB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Processo nº 2866-63.2017.811.0111 (Código 70389)Classe – 

Assunto:Cumprimento Provisório de SentençaExequente:Davi Bueno 

Executado:Fagner Juliano da Silva OliveiraVistos.1) Tendo em vista o teor 

da certidão inclusa (Ref.12), NOMEIO como defensora dativa a advogada 

DRA. ANDREIA FERDINANDO VAREA para patrocinar os interesses do 

executado Fagner Juliano da Silva Oliveira.(...)2) INTIME-SE a advogada 

nomeada da presente decisão, bem como o executado para comparecer 

ao escritório da causídica.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá 

(MT), 11 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66884 Nr: 933-55.2017.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOP, ZCOP, JGOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC, FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:12684/B, RALFF HOFFMANN - OAB:13128-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte exequente, Dr(ª): GIOVANI 

RODRIGUES COLADELLO - OAB:12684/B, RALFF HOFFMANN - 

OAB:13128-A/MT, para solicitar a expedição da certidão com probatória 

do ajuizamento da execução (certidão premonitória, nos termos do artido 

828 do CPC, tendo em vista os preceitos estabelecidos no artigo 1º do 

PROVIMENTO Nº. 16/2008 – CGJ, junto ao Cartório Distribuidor nesta 

Comarca (com o pagamento das custas devidas).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50348 Nr: 211-94.2012.811.0111

 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: NAIR ANA FASON MORGENSTERN, CLENI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 INTIMAÇÃO da autora, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais dos autos, no valor total de R$ 1.629,81, 

sendo R$ 1353,05 de custas judiciais e R$276,81 de taxa judiciária, sob 

pena de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 22700 Nr: 1033-93.2006.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSL, JJRK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gaviolli Fachini - 

OAB:5.425-B / MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, Mateus 

Menegon - OAB:11.229-B / MT

 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 

forma do artigo 23, §2º, da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73355 Nr: 2213-76.2018.811.0030

 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): Ronaldo Elias Queiroz, Felipe Mateus de Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 5, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 16 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59893 Nr: 3740-34.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Balbino Domingos da Silva, Jorci Nunes de 

Siqueira, Ezídio Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O, Fabíula Muller Koenig - OAB:22819, Gustavo 

Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73189 Nr: 2161-80.2018.811.0030
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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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio de Albuquerque Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 5, fica a audiência de 

Conciliação designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 17 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51039 Nr: 1506-16.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enir Antonia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 436,55 (quatrocentos e 

trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado conforme 

determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, 

no prazo legal, para integral cumprimento da decisão de Ref:3.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73453 Nr: 2247-51.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Vicente Ribeiro, José Petrucio de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 873,10 (oitocentos e 

setenta e três reais e dez centavos), a ser realizado conforme determina 

o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, em tempo 

hábil para cumprimento do mandado para a realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73453 Nr: 2247-51.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Vicente Ribeiro, José Petrucio de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 5, fica a audiência de 

Conciliação designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 16 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70589 Nr: 1124-18.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gladinir Marie Valandro Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Corretora de Seguros e Adminstradora de 

Bens S/A, Aliança do Brasil Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins - OAB:MT 

- 21.491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 11, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 07 de novembro de 2018, às 16 horas e 

20 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43891 Nr: 34-14.2014.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervásio Antonio Zangerolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Turbino Neves - 

OAB:MT 12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte embargante/autora para manifestar acerca 

dos embargos apresentados, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55388 Nr: 791-37.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escolastica Hermenegilda de Almeida Albernaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

impugnação de Ref: 14, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 3440 Nr: 159-70.2000.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Junges, Agostinho Borsatto, Ana 

Skolimonscki Borsatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anédio Aparecido Tosta - 

OAB:4855

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que a parte autora junte os comprovantes para expedição da carta 

precatória, posto que só foi anexada o comprovante de custas judiciais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44059 Nr: 175-33.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilio Ferreira Lemes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia, para PRONUNCIAR o acusado, 

Adilio Ferreira Lemes Filho, supra qualificado, como incurso nas penas do 

artigo 121, § 2º, incisos I, e IV, c/c artigo 14, incisos II do Código Penal e do 
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crime previsto no artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/2003, determinando, 

via de consequência, que seja submetido a julgamento pelo Egrégio 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca.Intimem-se o réu, MPE e a 

Defesa.Ocorrendo a preclusão pro judicato, vistas ao representante do 

Ministério Público e a Defesa para os fins do disposto no art. 422 do 

Código de Processo Penal, no prazo de 05 dias cada.Após voltem-me 

imediatamente conclusos.P.R.I.C.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 17810 Nr: 545-85.2009.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazira de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

 Analisando os autos, verifico que o embargante fundamenta seus 

embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada 

em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em 

relação a homologação do cálculo, assim sendo não se caracterizou a 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão, tendo obviamente a 

embargante, a pretensão de reformular a substância do julgado, portanto 

entendo carecer de enquadramento com a jurisprudência dominante.

Quanto aos efeitos infringentes, a jurisprudência pátria é pacífica nesse 

sentido: "O efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez 

quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do 

resultado do julgamento" (STJ-Corte Especial ED em AI 

305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, 

p. 108).

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulado como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência.

Ante o exposto, ausente os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 166 por seus 

próprios fundamentos fáticos e jurídicos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 14061 Nr: 455-48.2007.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leuda Vitoy da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Nassimbeni de Jesus, Geane 

Correa de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Fernandes da Silva Júnior - 

OAB:10.259, José Ely Queiroz - OAB:3751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução por título judicial.

À fl. 115, foi determinada a intimação do exequente para que esse 

trouxesse aos autos bens passíveis de penhora.

 Certidão indicando inércia do exequente, à fl. 118.

É o relatório. Decido.

 Dispõe o art. 580 da CNGC/MT que paralisada a execução de título judicial 

ou extrajudicial por mais de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou 

em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor 

será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.

No caso dos autos, verifico que a ação foi proposta em 25.04.2007, 

contudo até o momento não houve a satisfação de seu crédito. Há de se 

destacar que mesmo após a intimação para proceder com o andamento 

dos autos, o exequente se manteve inerte.

 Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos 

dos artigos 485, II, do CPC c/c art. 580 da CNGC/MT.

 Condeno o exequente ao pagamento de custas judiciárias 

remanescentes.

 P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se as disposições dos 

artigos 582 e seguintes da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 421624 Nr: 95-69.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Casanova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação ordinária de cobrança.

 Certidão de inércia da autora, à fl. retro.

É relatório. Decido.

 Observa-se que o autor foi intimado para cumprir a determinação de fl. 

96, contudo esse quedou-se inerte.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento de custas e taxas judiciárias 

remanescentes, caso haja.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72945 Nr: 2012-84.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlindo Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caramori Comércio de Caminhões Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:1992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”.

Embora para 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, em especial 

em especial a natureza e objeto discutidos.

Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado 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, INTIME-SE a parte 

requerente para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício, juntando aos autos documentos hábeis, a 

demonstrar a miserabilidade alegada.

 Ou, no mesmo prazo, recolher as custas judiciais e despesas 

processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.

Intime-se ainda a parte requerente para trazer aos autos cópias de 

documentos pessoais legíveis, em igual prazo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40530 Nr: 899-29.2017.811.0031

 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: JOÃO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA DAIANE CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. Ante o teor da certidão de ref. 15, INTIME-SE a parte autora 

pessoalmente e na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a 

ação e promover o que lhe compete.

Ressalte-se que na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

II. Transcorrido o prazo supra in albis, certifique-se e tornem-me 

conclusos para sentença – cód. 36.

III. Diversamente, informado nos autos o atual endereço da requerida, 

CUMPRA-SE a decisão proferida a ref. 04.

Às providências, com expedição do necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8407 Nr: 497-60.2008.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claire Vogel Dutra - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NORTELÂNDIA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS

A Doutora Marina Carlos França Juiz(a) de Direito e Presidente do Tribunal 

do Júri da Comarca de Nortelândia - MT , na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados na SESSÃO ORDINÁRIA do Tribunal do Júri desta Comarca, 

com início previsto para o dia 27/09/2018 às 08:30 horas, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer na referida data e horário, no 

Plenário do Fórum da Comarca de Arenápolis/MT, uma vez que esta 

Comarca não possui Plenário adequado para realização das Sessões do 

Tribunal do Júri

OBSERVAÇÃO: Será providenciado transporte para o deslocamento dos 

jurados até a Comarca de Arenápolis, com saída do Fórum de 

Nortelândia/MT, às 07h30min. Aqueles que assim desejarem favor 

comparecer ao local até o horário marcado.

 JURADOS SORTEADOS:

1. Erica Cristina Santiago

2. Helena Figueiredo de Souza

 3. Lizaura Coelho Portela

4. Roberto Souza Assunção

5. Sonia Mara de Almeida

6. Jakson Rocha Ribeiro

7. Alcina Ferreira de Souza

8. Carla Vieira Martins

 9. Alenir Arruda da Silva

 10. Jessica de Souza Zamariolli

11. Maria de Lourdes Cavalcante Casado

12. Marlene Julia de Oliveira Scarpat

13. Juscelino da Silva Quinteiro

 14. Nilda Gomes Portela

15. Luzia Bida de Souza

16. Everton Soares Figueiredo

17. Maria Auxiliadora de Almeida

 18. Jeane Tavares de Almeida

 19. Viviane Lima Souza Assunção

20. Gabriel França Moreira

 21. Vilma Uchoa

 22. Marcia Deungaro Fernandes

23. Lenita Oliveira Figueiredo

24. Gilson Portela de Oliveira

 25. Glaucia Pereira do Nascimento

 Eu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico Judicial), que o digitei. E Taiza 

Ormond Granja (Gestora Judicial) o conferi.

 Marina Carlos França

JUIZA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Av. Valentin Peron, Nº 

220 Bairro: Centro Cidade: Nortelândia-MT Cep:78430000 Fone: 

(065)3346-1166

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37749 Nr: 801-78.2016.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvino Santana Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comissão Executiva Estadual do Partido da 

República - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro. Para tanto, expeça-se nova Carta Precatória para 

citação da parte ré, consignando que em caso de inércia do autor quanto 

ao pagamento das custas, ocasionará na extinção do feito, sem resolução 

de mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30688 Nr: 601-13.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Domingos Dada-me, Pedro Domingos 

Dada, José Felix Darolt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. DEFIRO o pedido retro. Proceda-se com a consulta ao Sistema Renajud, 

caso encontre veículo em nome da parte executada, promova o bloqueio 

total do veículo.

 II. Após, DETERMINO a intimação do requerente para informar a 

localização do veículo que pretende a busca e apreensão, porquanto nos 

termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, bem como o atual endereço do 

requerido.

Não encontrando veículo em nome da parte executada, INTIME-SE o 

requerente, pessoalmente e por DJe na pessoa de seu procurador, para 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do CPC.

Sem prejuízo, no mesmo prazo, o requerente deverá se manifestar quanto 

à hipótese de conversão do pedido de busca e apreensão/depósito em 

ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. Lei nº 911/96.

 III. Informado onde o veículo pode ser encontrado, EXPECA-SE mandado 

de BUSCA E APREENSÃO, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

com as alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário 

a pessoa indicada pelo requerente, mediante termo e compromisso. 

Consigne-se, no mandado de busca e apreensão a intimação do devedor 

para que entregue o bem juntamente com seus respectivos documentos, 

de acordo com o § 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. Após efetivada a medida liminar e aportando nos autos o atual 
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endereço do requerido, CITE-SE a parte promovida constando do mandado 

que: a) 05 (cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário; b) no prazo do item anterior, o devedor fiduciante poderá pagar 

a integralidade da dívida pendente, acrescidas das custas processuais, 

que deverá ser calculada com base no valor depositado e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do 

art. 3º, § 1º com nova redação dada pela Lei 10.931/04, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 10.931/04. 

Consigne-se no mandado as advertências legais contida no art. 344 do 

NCPC. C) NÃO AUTORIZO a retirada do bem da comarca.

V. Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35317 Nr: 652-46.2009.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. DA SILVEIRA JUNIOR, WILSON DA 

SILVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): W. DA SILVEIRA JUNIOR, CNPJ: 

04755053000173 e atualmente em local incerto e não sabido WILSON DA 

SILVEIRA JUNIOR, Cpf: 78865069104, Rg: 10592490, Filiação: Wilson da 

Silveira e Josefa dos Santos Silveira, data de nascimento: 02/05/1978, 

brasileiro(a), natural de Colíder-MT, solteiro(a), funcionário público. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/09/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de W. DA SILVEIRA JUNIOR e 

WILSON DA SILVEIRA JUNIOR, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de ICMS Garantido, devido por ocasião da entrada no Estado de 

Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, 

provenientes de outras unidades da Federação ou Exterior., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2731/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/08/2009

 - Valor Total: R$ 6.037,90 - Valor Atualizado: R$ 6.037,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido do exequente de fl. 33, pois 

que a parte executada está residindo atualmente nos Estados Unidos (fl. 

15).CITE-SE a parte executada por edital com prazo de 20 (vinte) dias, 

fluindo o prazo da data da única publicação (art. 257, inciso III, do NCPC). 

No edital deverá constar a advertência de que será nomeado curador 

especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do NCPC). Fixe-se o edital 

no átrio do Foro e dê-se publicidade no Diário de Justiça Eletrônico (art. 

257, inciso II, do NCPC). Deixa-se de se fixar os demais requisitos 

elencados no art. 257 do NCPC, especialmente o de publicação no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, por ausência de criação de tais ferramentas e regulamentação 

respectiva.Após, decorrido o prazo editalício, venham-me os autos 

conclusos para a nomeação de curador especial. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 11 de setembro de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45107 Nr: 538-05.2012.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALMIR DA SILVA, Cpf: 00560973101, 

Rg: 2078758-8, brasileiro(a), natural de Paulistania-PR, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: “... O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

oferece denúncia em face de VALMIR DA SILVA, alegando que, consta do 

inquérito policial que no dia 08 de abril de 2009, nas proximidades da 

Fazenda Beira Rio (Grupo Berneck), fiscais do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA flagraram Valmir 

da Silva portando arma de fogo de uso permitido, tipo espingarda, calibre 

12, marca Boito, modelo A-680 Luxo, numero de série 252465, em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, (...) Ante o exposto o 

Ministério Público denuncia Valmir da Silva, como incurso no artigo 14 da 

Lei 10.826/2003.”

Despacho: Vistos.DEFIRO o pleito ministerial à fl. 107 em razão das várias 

tentativas de localização do acusado que restaram infrutíferas (fls. 93 e 

105).CITE-SE o réu VALMIR DA SILVA por edital com prazo de 15(quinze) 

dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido 

o prazo editalício, em não havendo manifestação, venham-me os autos 

conclusos para a nomeação de advogado dativo. 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, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 11 de setembro de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46153 Nr: 500-56.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERNANDES RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, Cpf: 98040090130, Rg: 883.668, Filiação: José Gomes do 

Nascimento e Maria Luiza Rodrgies de Almeida, data de nascimento: 

18/03/1984, brasileiro(a), natural de Santa Luzia-MA, solteiro(a), policial 

militar, Telefone 9962-0645. 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 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: “... O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

oferece denúncia em face de ERNANDES RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

alegando que, consta do inquérito policial que no dia 02 de junho de 2013, 

por volta das 05h30min., nesta cidade, o denunciado Ernandes Rodrigues 

do Nascimento, foi flagrado por policiais militares conduzindo um veículo 

automotor sob a influência de bebida alcoólica ou substância de efeito 

análago, colocando em potencial perigo a incolumidade pública..(...) Ante o 

exposto o Ministério Público denuncia Ernnades Rodrigues do Nascimento, 

como incurso no artigo 306 da Lei 9.503/97.”

 Despacho: Vistos.DEFIRO o pleito do ente ministerial à fl. 79, em razão da 

varias tentativas de localização do acusado que restaram infrutíferas (fls. 

54 verso, 62, 69 e 77).CITE-SE o réu por edital com prazo de 15(quinze) 

dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal. Fixe-se o edital 

no átrio do Foro e dê-se publicidade no Diário de Justiça Eletrônico (art. 

365, parágrafo único, do CPP). Ultrapassado o prazo do edital sem o 

comparecimento do réu ou a constituição de advogado, desde já 

DETERMINO a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do citado Estatuto Processual Penal. 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, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 11 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.: 61354 Nr: 1102-71.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICRED NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE QUEILA DOS SANTOS, VANIA 

SUSSAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de CITAÇÃO do requerido na zona rural desta 

Comarca. 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, nos termos do 

Provimento 07/2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47293 Nr: 464-77.2014.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALICE DO CARMO DA CONCEIÇÃO MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEROSO MENESES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Lavezzo - 

OAB:5709/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENEROSO MENESES FILHO, Cpf: 

45912882187, Rg: 299.397, Filiação: Generoso Meneses e Mariana 

Cristaldo, data de nascimento: 21/01/1960, brasileiro(a), natural de 

Amambai-MS, casado(a), tratorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/TJMT.Publique-se.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. 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, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 11 de setembro de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57281 Nr: 1477-09.2017.811.0090

 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): ÍZARU BERLAMINO LEITE, VICENTE GEROTTO 

DE MEDEIROS, FRANCISCO LUIZ DA COSTA, AGNALDO ADRIANO 

GIGLIOTTI, JANDIR SVIERK, CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, ROSANGELA CRISTINA LIMA NICASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Ante o exposto:a) RECEBO a inicial da presente ação de improbidade 

administrativa, pois que trouxe a qualificação das partes, o fato e os 

fundamentos jurídicos, o pedido com as suas especificações, o valor da 

causa e as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados, a par de estar instruída com documentos e conter justificação 

que contenha indícios suficientes da existência do ato de improbidade 

praticado pelos acionados, na forma do art. 319 do NCPC c.c. os §§ 6º e 

9º, do art. 17, da Lei 8.429/92, prejudicado o pedido de revogação da 

decisão que decretou a indisponibilidade de bens;b) DEFIRO o pedido de 

VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS e IZARU BELARMINO LEITE de 

modificação da indisponibilidade de bens unicamente pelo imóvel urbano, 

lote 05, quadra 116, loteamento Cidade de Nova Canaã do Norte, com área 

de 480 (quatrocentos e oitenta) metros quadrados, localizado neste 

Município de Nova Canaã do Norte, avaliado em R$ 55.000,00 (cinquenta e 

cinco mil reais), por ausência de prejuízo ao Município de Nova Canaã do 

Norte e por ser menos onerosa a eles, em analogia ao art. 847 “caput” e § 

1º do NCPC;c) REJEITO a inicial em relação à requerida CASANOVA 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ nº 09.492.994/0001-85, e sua sócia 

representante ROSANGELA CRISTINA LIMA NICASTRO, tendo em vista 

que não há verossimilhança suficiente indicativa de sua ciência e 

participação nos atos espúrios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57055 Nr: 1355-93.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 Vistos.

 Da resposta à acusação, vê-se que nenhuma preliminar foi arguida, 

tampouco da análise dos autos verifica-se a existência de qualquer das 

hipóteses elencadas no art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, 

razão pela qual RATIFICO o recebimento da denúncia.

 DESIGNO audiência de instrução para o DIA 12 DE MARÇO DE 2019, ÀS 
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10H30, com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas em 

comum pela acusação e defesa, bem ainda interrogatório do acusado.

 Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, “caput”, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. CERTIFIQUEM-SE todos os atos.

 REQUISITEM-SE as testemunhas integrantes dos quadros policiais, caso 

existentes.

INTIMEM-SE as testemunhas o acusado e a defesa.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60579 Nr: 666-15.2018.811.0090

 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: MFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415, Ruston Silva e Marques - OAB: OAB/MT 

22626-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 Vistos.

 Defiro o pleito do ente ministerial para regularização do polo ativo (Ref: 

28).

Com efeito, a titularidade dos alimentos são dos infantes, pelo que cabem 

a eles a postulação, na forma dos arts. 70 e 71 do NCPC.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que faça a 

devida emenda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito na parte dos alimentos, nos termos do art. 76, § 1º, inciso I, do NCPC.

Cumpra-se a respeitável decisão monocrática proferida pelo Eminente 

Des. Sebastião Barbosa Farias nos autos do agravo de instrumento n.º 

1008292-47.2018.8.11.0000.

Intimem-se.

 Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 37/2018-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Bruno César Singulani França, Juiz Substituto e 

Diretor do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o(a) servidor (a) Shirley Franco Lemes de Sousa, 

matrícula 13674, designado(a) Gestor(a) Judiciário(a) Substituto(a) da 

Vara Única desta Comarca, estará afastado(a) de suas funções em razão 

de participação no Curso Sipia-Sinase na Escola dos Servidores do Poder 

Judiciária pelo período de 17 a 21 de Setembro de 2018;

CONSIDERANDO ainda que a servidora Jaqueline Romeira Pacheco, 

matrícula n. 32709 estará afastado(a) de suas funções em razão de 

participação no Curso Noções Gerais sobre as modificações do Código de 

Processo Civil nos dias 19 e 20 de setembro de 2018 e que o servidor 

Edivan Cerqueira Viana estará afastado(a) de suas funções nos dias 14 e 

17 de Setembro em razão do gozo de folgas compensatórias;

 RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) Jaqueline Romeira Pacheco, matrícula n. 

32709, Analista Judiciário(a), para exercer a Função de Gestora Judiciária 

em Substituição, no dia 17/09/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde-MT, 12 de setembro de 2018

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto e Diretor do Foro

25882

PORTARIA N. 38/2018-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Bruno César Singulani França, Juiz Substituto e 

Diretor do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o(a) servidor (a) Shirley Franco Lemes de Sousa, 

matrícula 13674, designado(a) Gestor(a) Judiciário(a) Substituto(a) da 

Vara Única desta Comarca, estará afastado(a) de suas funções em razão 

de participação no Curso Sipia-Sinase na Escola dos Servidores do Poder 

Judiciária pelo período de 17 a 21 de Setembro de 2018;

CONSIDERANDO ainda que a servidora Jaqueline Romeira Pacheco, 

matrícula n. 32709 estará afastado(a) de suas funções em razão de 

participação no Curso Noções Gerais sobre as modificações do Código de 

Processo Civil nos dias 19 e 20 de setembro de 2018 e que o servidor 

Edivan Cerqueira Viana estará afastado(a) de suas funções nos dias 14 e 

17 de Setembro em razão do gozo de folgas compensatórias;

 RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) Edivan Cerqueira Viana , matrícula n. 33081, 

Técnico Judiciário(a), para exercer a Função de Gestor Judiciári o 

Substituto no período de 18 a 21 de setembro de 2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde-MT, 12 de setembro de 2018

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto e Diretor do Foro

25882

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78188 Nr: 1501-97.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdFBSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Sophia Dorado - 

OAB:20343/O, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78188 - Autos n. 1501-97.2018.811.0091. Despacho Vistos etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, a requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. De 

acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se 

necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Por outro lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição da República dispõe que: LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do Código de Processo Civil, o 

qual trata da assistência judiciária aos necessitados, deve ser 

interpretado tendo por base a Constituição da República, razão pela qual a 

parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Deve ainda ser 

analisado no caso concreto em que não há qualquer comprovação de 

hipossuficiência nos autos. 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 a autora 

para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial para que comprove a 

hipossuficiência alegada, ou não havendo comprovação de 

hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processos Civil. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 10 de setembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40361 Nr: 99-25.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilso Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, 

Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 40361 – Autos n. 99-25.2011.811.0091

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 105/106, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11/02/2019, às 13h30, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas e do acusado se residentes em outra 

Comarca.

Outrossim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação 

acerca do pedido de comparecimento mensal em uma das varas criminais 

da comarca de Sinop/MT.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

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.: 70465 Nr: 815-76.2016.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Áurea Pereira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para manifestação da parte autora 

sobre a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63770 Nr: 1589-14.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manufaturação de Produtos para Alimentação Animal 

Premix Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Cordeiro de Almeida e 

Silva - OAB:161.995-SP, Saulo Vinicius de Alcantara - OAB:215.288 

-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para manifestação da parte autora 

sobre a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69869 Nr: 436-38.2016.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Niceia Augusta da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINEIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16339/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para manifestação da parte requerida 

sobre embargos a execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35273 Nr: 1318-15.2007.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moyses Bazarim

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para manifestação da parte autora 

sobre os documentos juntados às fls. 190/198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61761 Nr: 1246-52.2012.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Resina Gonçalves

 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:

 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 no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70026 Nr: 535-08.2016.811.0091

 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: Municipio de Nova Monte Verde - MT, Arion Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talimed Comércio e Serviços LTDA, X-Service 

Manutenção e Comércio de Equipamentos Médicos Eireli - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para manifestação da parte autora 

sobre a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78061 Nr: 1457-78.2018.811.0091

 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: Alta Floresta Motos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.M. Magalhães - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:OAB/MT 8.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 
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referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 02 - ATO DE 

CITAÇÃO e ATO DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA.

Guia para deslocamento ao Município de Nova Bandeirantes/MT - zona 

urbana (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 418,00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40782 Nr: 521-97.2011.811.0091

 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: Milton Assis de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Código 40782 – Autos n. 521-97.2011.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada pela MILTON ASSIS DE ANDRADE, em 

face CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES s/a – REDE CEMAT, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

É a síntese do essencial.

 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.

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, 11 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65354 Nr: 1231-15.2014.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:OAB/MT 9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 65354 – Autos n. 1231-15.2014.811.0091

Vistos.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, nomeio o Dr. Ervi Garbin - 

OAB n. 3.523-B/MT, para patrocinar os interesses do requerido.

Por oportuno, intime-se o advogado 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.

Por outro lado, analisando os autos entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 08/11/2018, 

às 15h.

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.: 70246 Nr: 668-50.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 70246 – Autos n. 668-50.2016.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 34/36, alegando fragilidade da prova 

produzida.

Entretanto, a preliminar ventilada pela defesa confunde com o mérito da 

ação, o qual será analisado oportunamente.

É que, dos argumentos lançados pretende se provar o mérito da ação, o 

que só poderá ser apurado na ocasião da instrução.

Assim, rejeito a preliminar arguida e, não estando presentes as hipóteses 

de absolvição sumária prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes 

da ilicitude, causa excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui 

crime e causas de extinção da punibilidade), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 13h30, 

devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na 

exordial acusatória e pela defesa, assim como o réu, para eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, ao 

final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

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.: 75612 Nr: 78-05.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 75612 – Autos n. 78-05.2018.811.0091.

 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. Ervi Garbin, 

inscrito na OAB-MT nº 3.523-B, 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.
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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.: 78088 Nr: 1472-47.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura dos Santos - 

OAB:OAB/MT 24.032, NÍCOLAS MASSAHARU ISHITANI - OAB:15285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78088 - Autos n. 1472-47.2018.811.0091. Despacho Vistos e etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, o requerente, ao argumento de que 

os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, pleiteou a 

isenção de custas processuais, pedido que passo a analisar. A Carta 

Constitucional garante a todos o acesso à justiça para postular e defender 

os seus interesses, assegurando a gratuidade da justiça a todos os 

destinatários da norma constitucional que não tenham condições de arcar 

com o pagamento das custas, despesas processuais e honorárias 

advocatícias, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Tal 

garantia vem insculpida no art. 98 do Código de Processo Civil, em que se 

considera necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Sendo as custas 

judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. 

Outrossim, alega o exequente que atuou como defensor dativo nomeado 

por este Juízo no processo de código 61103, ao passo que ação é 

direcionada contra Fazenda Pública Nacional. Deste modo, deverá o autor 

emendar a inicial, para regularizar o polo passivo da demanda. Desta 

forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

recolhimento das custas, assim como emendar a inicial - no mesmo prazo, 

indicando corretamente o polo passivo, 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. 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.: 78096 Nr: 1474-17.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura dos Santos - 

OAB:OAB/MT 24.032, NÍCOLAS MASSAHARU ISHITANI - OAB:15285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78096 - Autos n. 1474-17.2018.811.0091. Despacho Vistos e etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, o requerente, ao argumento de que 

os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, pleiteou a 

isenção de custas processuais, pedido que passo a analisar. A Carta 

Constitucional garante a todos o acesso à justiça para postular e defender 

os seus interesses, assegurando a gratuidade da justiça a todos os 

destinatários da norma constitucional que não tenham condições de arcar 

com o pagamento das custas, despesas processuais e honorárias 

advocatícias, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Tal 

garantia vem insculpida no art. 98 do Código de Processo Civil, em que se 

considera necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Sendo as custas 

judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. 

Outrossim, alega o exequente que atuou como defensor dativo nomeado 

por este Juízo no processo de código 38194, ao passo que ação é 

direcionada contra Fazenda Pública Nacional. Deste modo, deverá o autor 

emendar a inicial, para regularizar o polo passivo da demanda. Desta 

forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

recolhimento das custas, assim como emendar a inicial - no mesmo prazo, 

indicando corretamente o polo passivo, 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. 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 Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65919 Nr: 1672-93.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 65919 – Autos n. 1672-93.2014.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 61/62, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para 08/02/2019, às 16h15 , devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que residirem 

em outra Comarca, bem como ao acusado se residente em outra comarca, 

intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da expedição da 

missiva .

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 04 setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72731 Nr: 426-57.2017.811.0091

 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: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Teixeira Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias (R$ 404,00)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72998 Nr: 611-95.2017.811.0091

 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: Banco Bradesco Financiamentos S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelcio Luiz Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 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 

acerca dos documentos juntados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78411 Nr: 1594-60.2018.811.0091

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taison Henrique de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa de TAISON HENRIQUE DE SOUZA.Com eventual 

ajuizamento da ação penal, traslade-se cópia desta decisão, e em seguida 

arquive-se.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Nova Monte Verde/MT, 11 de setembro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68376 Nr: 1306-20.2015.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Sinop/MT - 1ª Vara Cível, Vinicius Ribeiro 

Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Manoel Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Xênia M. Artmann Guerra - 

OAB:13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Delmanto 

Bouchabki - OAB:146.774/SP

 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 das partes sobre a 

proposta de honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62046 Nr: 200-91.2013.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudirene Menin - OAB:MT 

18.421

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que compareça 

na Secretaria da Vara Única, no prazo de 15 (quinze) dias, para retirar o 

Termo de Guarda Definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75079 Nr: 1830-46.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Leite Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILEI VOLPE - OAB:3240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75079 - Autos n. 1830-46.2017.811.0091 SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Tempo de 

Serviço/Contribuição movida por JULIO LEITE MARCELINO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SERGURO SOCIAL – INSS. A parte autora foi 

intimada por intermédio de seu advogado a regularizar a petição inicial no 

prazo de 15 (dias) para regular andamento do feito (fls.32/33). Entretanto, 

apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação conforme certidão de fls. 35. É o relatório. Fundamento e 

decido. O art. 321 do CPC dispõe sobre emenda da petição inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias. O § único do mesmo artigo determina que o juiz 

indefira a petição inicial caso o autor não cumpra a diligência. Logo, o 

mandamento é claro e não deixa dúvidas. Caso o autor não cumpra com a 

determinação e regularize a petição essa será indeferida. 

Lamentavelmente a parte promovente não cumpriu a determinação de 

adequar a petição inicial, deixando, conforme se extrai dos autos, apesar 

de intimada, decorrer o prazo respectivo sem regularizar a petição inicial. 

No presente caso não há falar em intimação pessoal do autor para 

providenciar regularização do feito, uma vez que a irregularidade restou 

detectada antes de ter início o curso regular da presente demanda. Diante 

da exigência legal e tendo em vista que o autor, apesar de devidamente 

intimado para corrigir a falha, permaneceu inerte, deve a exordial ser 

indeferida, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Sendo assim, 

EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, procedendo-se ao 

cancelamento da distribuição, após o trânsito em julgado. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 11 de setembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65849 Nr: 1606-16.2014.811.0091

 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: Maria Edith Pereira Terres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/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 

sobre os documentos juntados às fls. 155/165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60503 Nr: 336-25.2012.811.0091

 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: Maria Ribeiro Ferreira

 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:

 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 Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78343 Nr: 1569-47.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete de Morais

 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:

 Código 78343 – Autos n° 1569-47.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.
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 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, 10 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78378 Nr: 1000978-29.2018.811.0007

 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: Carmen Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78348 – Autos n. 1571-17.2018.811.0091.

 Vistos em correição.

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.

Por outro lado, a antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível 

desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso sob exame, a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da 

tutela de mérito, a aposentadoria híbrida, ou seja a soma do labor rural e 

urbano.

A prova material acostada nos autos não é suficiente e não se tem a 

probabilidade que exige a lei para obtenção da prestação jurisdicional de 

plano.

 Em suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para 

convencer este juízo quanto às alegações esposadas na inicial, ou seja, 

os documentos aportados aos autos pela parte autora, numa cognição 

não exauriente, não apresentam a necessária certeza de que, caso a 

demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa, razão porque a discussão em pauta reclama maior dilação 

probatória.

 Ademais, nada consistente nos autos consubstancia a urgência 

reclamada para adiantar a tutela postulada. Meras alegações de 

necessidade premente não servem, por si, sem evidências confirmadas, 

para aferir o fundado receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, por ora ausente.

Sem esta probabilidade esclarecida, nos autos, por enquanto, não há 

como deferir a tutela antecipatória, no mesmo sentido do pleito da parte 

autora. De fato, falta a comprovação do perigo de dano da prestação 

jurisdicional, ou melhor, ainda, a probabilidade de que, com os elementos 

de prova angariados, venha a ser vencedora, a final, da demanda.

 De qualquer modo, havendo postulação a qualquer tempo, no curso da 

lide, levantados elementos de convicção suficientes, poderá ser 

reapreciado o pedido de antecipação de tutela.

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.: 78347 Nr: 1570-32.2018.811.0091

 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: Lenir Terezinha Pinheiro

 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:

 Código 78347 – Autos n° 1570-32.2018.811.0091.

 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, 10 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71046 Nr: 1212-38.2016.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Rosa de Jesus

 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:

 Código 71046 - Autos n. 1212-38.2016.811.0091

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que devidamente intimado para se 

manifestar quanto aos cálculos apresentados pelo do INSS às fls. 92/98, a 
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autora apresentou concordância (fl. 99/100).

Sendo assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS às fls. 

96/98, para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

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.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

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. 96/98.

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.

Intimem-se.

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.: 63125 Nr: 1170-91.2013.811.0091

 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: Maria do Carmo Lages

 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:

 Código 63125 - Autos n. 1170-91.2013.811.0091.

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/11/2018 às 15h30.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60061 Nr: 1326-50.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Endril Diego Torquetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 60061 – Autos n. 1326-50.2011.811.0091

 DECISÃO

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação suscitando preliminar de ausência de justa causa.

Entretanto, a preliminar ventilada confunde com o mérito da ação, o qual 

será analisado oportunamente. É que, dos argumentos lançados nas 

preliminares pela defesa, pretende se provar o mérito da ação, o que só 

poderá ser apurado na ocasião da instrução.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08/02/2019 às 17h , devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

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.: 70781 Nr: 1046-06.2016.811.0091

 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: Ledir Pereira dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para manifestação da parte autora 

sobre documentos juntados à fl. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61883 Nr: 41-51.2013.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FFdA, FdAC, AFdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Sophia 

Dorado - OAB:20343/O

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, compareça na Secretaria da Vara Única para assinar e 

retirar o Termo de Guarda Definitiva expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74107 Nr: 1248-46.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Fernandes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem, Banco BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245

 Diante do exposto, DEFIRO tutela de urgência requerida para o fim de 

determinar que Banco Cetelem S/A. promova a suspensão dos descontos 

referente à “Operação n. 51-095869/15310”, no prazo de 48 horas, 

arcando a parte ré, caso contrário, com multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Dou o feito por 

saneado.Fixo como pontos controvertidos a celebração do contrato entre 

as partes, bem como a existência de dano moral dele decorrente.Entendo 

que incide na espécie o instituto da inversão do ônus da prova, previsto 

no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:“Art. 
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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;Conforme já sobejamente explanado, o autor enquadra-se na 

hipótese legal, pelo que a inversão do ônus probatório é medida de rigor, 

conforme já deferido às fls. 39/41.Sendo assim, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, indiquem as partes, no prazo de 10 (dez) 

dias, as provas que pretendem produzir, especificando a oportunidade e 

relevância.Em caso de requerimento de produção de prova oral, na 

oportunidade devem apresentar de rol de testemunhas (artigo 357, 

parágrafo 4º, CPC). Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 24 de abril de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56558 Nr: 1070-20.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE 

CORRESPONDÊNCIA DE REF. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57496 Nr: 180-47.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORRAYNE GONÇALVES NEVES DAVID DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Televisão Centro América Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE AS SUAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 58909 Nr: 729-57.2016.811.0107

 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: RRdS, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdO, DPDEDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:(1) 

DECRETAR o divórcio do casal RONILDA RAMOS DA SILVA e ADAIR 

JOSÉ DE OLIVEIRA;(2) CONDENAR o requerido a pagar, mensalmente, 

alimentos definitivos em favor de seus filhos ANDRÉIA RAMOS DE 

OLIVEIRA, ANDERSON ADAILTON RAMOS DE OLVIERA e ALINI RAMOS 

DE OLIVEIRA, no valor de 33% (trinta e três por cento) do salario mínimo 

vigente, a partir da citação válida, todo dia 10 de cada mês, mediante 

depósito em conta bancária da representante legal da parte autora;(3) 

CONCEDER a GUARDA DEFINITIVA UNILATERAL dos menores ANDRÉIA 

RAMOS DE OLIVEIRA, ANDERSON ADAILTON RAMOS DE OLVIERA e 

ALINI RAMOS DE OLIVEIRA à sua genitora RONILDA RAMOS DA SILVA, 

para todos os fins e efeitos de direito, assegurando ao requerido o direito 

de visitá-la livremente.(4) Determinar que o único bem adquirido, qual seja 

01 (uma) casa, localizada na Rua 30 de abril, n. 1741, Bairro Residencial 

Milan, Ji-Paraná-RO, seja partilhado nos moldes acima explanados, com a 

observação de que restringir-se-á apenas a meação de eventuais direitos 

existentes sobre o referido imóvel, com força de obrigação entre as 

partes, o que não gerará título aquisitivo de propriedade nem expedição de 

formais de partilha para averbação junto ao Cartório respectivo, por 

ausência de discussão da propriedade, ressalvados direitos de 

terceiros.Como consequência, julgo extinto o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 65333 Nr: 1887-16.2017.811.0107

 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: VANDELENA APARECIDA LUCAS DE OLIVEIRA, 

DORALÍCIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDELI APARECIDO LUCAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, JOAO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para querendo 

manifestar sobre a contestação e reconvenção de ref: 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 58622 Nr: 601-37.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES PINTO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerente para 

querendo apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo 

de 15 dias.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36376 Nr: 661-61.2007.811.0095

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade INTIMAÇÃO do patrono do requerido, para que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, comprove o cumprimento do acordo realizado na fl.281, sob 

pena de revogação do acordo, bem como indique o endereço atualizado 

do requerido, conforme decisão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60131 Nr: 40-88.2012.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Rodrigo Faria Almeida Transportes 

Ltda, Wanderson Rodrigo Faria Almeida, Maria José de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte requerente para se 

manifestar acerca da certidão de fls. 189, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64686 Nr: 1215-49.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CERIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o advogado do autor, para, no prazo legal, , 

manifestar-se sobre o laudo médico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66148 Nr: 536-15.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte requerente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manfiestar-se em relação aos laudos à ref. 51 e 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64971 Nr: 1359-23.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci dos Santos Rocha Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o advogado do autor, para, no prazo legal, , 

manifestar-se sobre o laudo médico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75276 Nr: 1705-66.2017.811.0095

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Sid Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimar o patrono da parte embargada acerca da determinação de 

16/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81926 Nr: 2108-98.2018.811.0095

 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, 

Geni Maria Benini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranaíta - MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou parecer técnico, conforme 

dls.189/190, informando que o medicamento ARTROLIVE (GLICOSAMINA + 

CONDROITINA) pleiteado não é disponibilizado pelo SUS e que há, 

entretanto, outros medicamentos com a mesma finalidade terapêutica, os 

quais são disponibilizados, consoante se verifica na fl.190.

 Dessa forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte nos autos laudo médico que demonstre ser o fármaco requerido 

o único suficiente para a melhora no seu quadro de saúde e a 

impossibilidade de substituição do fármaco pelos medicamentos 

constantes dos protocolos do SUS (item 7.4), ante a inefetividade ou 

impropriedade dos medicamentos, nos termos do disposto nos itens 6.22.9 

e 6.22.7 da CNGC/MT.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68516 Nr: 211-06.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaurinha De Fatima Dos Santos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono da autora, para manifestar-se 

quanto ao laudo médico juntado à ref. 30, no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38718 Nr: 548-39.2009.811.0095

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oneri Sonda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Lucio Franco Pedrosa - 

OAB:5746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.110, não havendo outro requerimento nos 

autos, arquivem-se os presentes com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55869 Nr: 1062-70.2016.811.0022

 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: José Carlos Ramos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M de Souza Tupi Provedor e Comércio de 

Embalagens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO REQUERENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão Negativa da Sr. 

Oficial de Justiça de Ref: 55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53642 Nr: 348-13.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaldo Santos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:OAB/MT 16.330, Lucimar Batistella - 

OAB:9.279

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO DENUNCIADO, para que no prazo legal, 

apresente as Razões do Recurso de Apelação de Ref: 131.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16336 Nr: 1018-95.2009.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magda Maria Magalhães Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Shoshin Yonamine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daustria de Oliveira Mendes - 

OAB:15267/A, Emelin Mirela R. de Oliveira - OAB:12535-B, Mariana 

Ruza Dal Bo - OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osny Peres Silva - 

OAB:5500/MS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, para que apresente 

as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 225/vºs/233, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10902 Nr: 439-55.2006.811.0022

 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): Nelson Dias de Morais, Luiz Marcos Rodrigues 

ME, Gerson Duran Luque, Cristiane Valério da Silva, Marcilene Costa da 

Conceição Contó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B, Edno Damascena de Farias - OAB:MT/11134, Gustavo 

Ferraz Rodrigues - OAB:8.109, Jair Camilo de Souza Junior - OAB: 

7043/MT, Janaina Emanuele Muller Barbosa - OAB:17812, José 

Pereira da Silva Neto - OAB:3273, Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B, Rosimeire Duarte - OAB:9.100-MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES REQUERIDAS, para 

apresentarem os memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56618 Nr: 1387-45.2016.811.0022

 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: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Aparecido Alves - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Gonçalves - 

OAB:OAB/SP, Tatiana Teixeira - OAB:201849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO REQUERENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão Negativa da Sr. 

Oficial de Justiça de Ref: 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43379 Nr: 1593-64.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do Sul 

de MT - Sicred Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Barbosa Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, para manifestar-se 

a respeito das fls 66/67, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59908 Nr: 318-41.2017.811.0022

 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: DAdSL, JVdSL, TVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:OAB/MT 22.656/O

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO REQUERENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão Negativa da Sr. 

Oficial de Justiça de Ref: 44.

 Intimação das Partes

 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

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pela autora, para determinar que a parte requerida restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/149088-7, 

até o julgamento do presente feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da presente decisão 

pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 11 de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54437 Nr: 603-68.2016.811.0022

 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: Laudilina Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, conforme Decisão->Determinação de Ref: 44.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65688 Nr: 2896-74.2017.811.0022

 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: Maria Gorete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria híbrida por idade na condição de 

segurado especial a Maria Gorete da Silva, na base de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido a partir da data da entrada do 

requerimento administrativo, conforme artigo 49, inciso II, da Lei nº 

8.213/91, qual seja, 21 de março de 2017, conforme fls.77.Declaro extinto 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO a 

requerente Maria Gorete da Silva, a implementação do benefício no prazo 

de trinta (30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de 

difícil reparação 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 § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir 

a excelsa missão a que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, 

Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, 

p. 54.778).Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, 

a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”) ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48398 Nr: 116-35.2015.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Rodrigues de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de alvará judicial ajuizada por Marta Rodrigues de 

Carvalho em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos 

legais, e por isso, requerendo concessão do “Benefício de Amparo Social 

à pessoa portadora de deficiência (LOAS)”.

Verifica-se que a requerente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, embora devidamente intimado conforme fls.36-37 quedou-se inerte 

sem se manifestar nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos, verifico que a requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se a autora apesar de devidamente intimada, a realizar os atos e 

diligências que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62180 Nr: 1429-60.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Jussie Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Regina Barbosa Vasconcelos, Thália 

Vasconcelos Santos - Menor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:MT 20487/O

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de regulamentação de guarda e visitas c/c oferta de 

pensão alimentícia interposto por Jussie Lopes dos Santos, em face de 

Thália Vasconcelos Santos, neste ato representada por sua genitora 

Sandra Regina Barbosa Vasconcelos, 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.

Na audiência de conciliação de ref. 29, as partes entabularam acordo, 

requerendo a homologação do acordo.

Instado a se manifestar (ref. 34), 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. 29 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40834 Nr: 584-04.2012.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILBERTO 

MACHADO CUSTÓDIO, para devolução dos autos nº 

584-04.2012.811.0022, Protocolo 40834, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-85.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

LUIZANGELA MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

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: 1000010-85.2017.8.11.0022; 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 conforme despacho ID. 13805691, 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: 1000009-03.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZANGELA MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000009-03.2017.8.11.0022; 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, 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: 1000171-95.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ILKA TAMIRES RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000171-95.2017.8.11.0022; 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. 13805750. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-35.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MENESES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000078-35.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 23.425,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste do despacho exarado nos autos, sob pena de 

indeferimento da inicial. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000185-79.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO (ADVOGADO(A))

GEISIMARA TEIXEIRA COLSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000185-79.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.703,35; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Fica Vossas Senhorias 

devidamente intimados do inteiro teor da sentença exarada nos autos ID. 

1310382. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-82.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000146-82.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 8.121,22; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste do despacho ID. 13810558, 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: 1000027-24.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO (ADVOGADO(A))

VANDERLEI ROBERTO SARTORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000027-24.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 21.859,08; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13811127. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-48.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 8010099-48.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimando para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste do despacho ID. 13812040, 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: 8010125-46.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROMENINGUE FRANCISCO DE SOUZA (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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010125-46.2017.8.11.0022; 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. 13814152. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-79.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010084-79.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste do despacho ID. 13821803, 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: 8010019-21.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

KAIO ALLAN ALVES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010019-21.2016.8.11.0022; 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 do despacho ID. 13822649, 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: 8010095-11.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALCENAR SOUSA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010095-11.2017.8.11.0022; 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 ID. 13823166. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-85.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALCENIR SOUSA SILVA (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: 8010114-85.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13823821. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-94.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

RICK ANDREI VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000033-94.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-23.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ROGERIO CESAR TRINDADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000137-23.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 23.425,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste do despacho ID. 13888419, 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: 8010174-87.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL APARECIDO GONCALVES (ADVOGADO(A))

ETIENNE WALLACE PASCUTI (ADVOGADO(A))

M. P. DOS SANTOS ELETROMOVEIS - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 
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Processo: 8010174-87.2017.8.11.0022; 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. 13888968. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-58.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010163-58.2017.8.11.0022; 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 mencionados. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-91.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALEX DOS SANTOS DE CARVALHO (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: 8010122-91.2017.8.11.0022; 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. 13890470. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-96.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

LINDOMAR COSTA LIMA (REQUERENTE)

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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000007-96.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste do despacho ID 13929212, 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: 8010012-92.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES FERREIRA (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 CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010012-92.2017.8.11.0022; 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. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-95.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MIOLLI (REQUERENTE)

DENIVAN BALEEIRO BONADIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE DA SILVA (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: 8010027-95.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13940271. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-12.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELAINE APIS DA SILVA (REQUERENTE)

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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000086-12.2017.8.11.0022; 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. 13984637. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-76.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

UELINGTHON DIEGO PEREIRA NUNES (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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000030-76.2017.8.11.0022; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Fica Vossa Senhoria devidamente intimando(a) para que no prazo de 10 

(dez) dias apresente as contrarrazões ao recurso inominado. MARCO 

ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103479 Nr: 2949-42.2014.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 CERTIFICO que houve o decurso do prazo, sem manifestação, do edital 

expedido (fls. 108/108-v) com a finalidade de proceder a intimação do 

Acusado acerca da sentença prolatada nos autos (100/103).

CERTIFICO, também, que até a presente data não foi procedida a intimação 

do patrono do acusado acerca da sentença proferida no presente feito. 

Assim, impulsiono os autos para intimar o advogado do Acusado acerca 

da referida decisum (fls. 100/103).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 47214 Nr: 1756-65.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Correa

 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: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio-Procuradora Federal - OAB:1585256

 CÓDIGO: 47214

SENTENÇA

VISTOS,

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, carecendo de impulsionamento da 

parte autora.

 Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Sem custas ante o benefício da justiça gratuita.

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.: 134193 Nr: 1617-35.2017.811.0028

 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: Reginaldo Bulhões de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, 

para tanto CONDENO a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de 

R$ 2.117,00 (dois mil cento e dezessete reais), a título de danos materiais, 

devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir do evento danoso, cujo defino como data o dia 

17/12/2016, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, bem como ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ).Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo 

em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.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.: 74839 Nr: 2439-34.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Guerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Pedroso 

Marques - OAB:171045/SP

 Certifico que faço a INTIMAÇÃO DAS PARTES, conforme Despacho de 

fls. 165, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o cumprimento do 

acordo de fls. 145/146. E requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 15954 Nr: 891-13.2007.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cid Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilana Cristina da Silva - 

OAB:16.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3009/MT

 CERTIFICO que, consoante documentação inclusa, o patrono do acusado 

e a assistente de acusação foram, em 20/07/2018, devidamente intimados 

acerca da decisão proferida nos autos (fls. 92/94), contudo, até a 

presente data ainda não apresentaram manifestação.

CERTIFICO, ainda, que nesta nada procedi a remessa dos autos ao 

Ministério Público para apresentação dos memorias, conforme decisão 

proferida às fls. 92/94.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 66563 Nr: 567-81.2011.811.0028

 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: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anildo Cacio de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 66563

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, carecendo de impulsionamento da 

parte autora.

 Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas. Revogo a 

medida de urgência concedida.

 Condeno o autor ao pagamento de custas processuais.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41849 Nr: 313-79.2009.811.0028

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:41849

SENTENÇA

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão.

Compulsando os autos verifico, que devidamente Intimada a requerente 

para dar prosseguimento ao feito, nada requereu conforme certidão de 

ref.99/101.

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.
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 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 01 

(um) ano.

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, II, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94623 Nr: 28-13.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldomiro Araújo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Luiz Alves do 

Nascimento - OAB:17488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 94623

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, carecendo de impulsionamento da 

parte autora.

 Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Sem custas ante o benefício da 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.: 5 Nr: 46-59.1999.811.0028

 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: Eletromóveis Erechim LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edno Marques do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora da sentença prolatada às fls. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 5 Nr: 46-59.1999.811.0028

 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: Eletromóveis Erechim LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edno Marques do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 08 (oito) meses, carecendo de impulsionamento da 

parte autora.

Consoante certidão de ref. 138, o autor apesar de intimado não se 

pronunciou nos autos.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 08 (oito) meses, com base no princípio 

da duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, §1º do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

P. 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: 8013607-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013607-81.2017.8.11.0028 REQUERENTE: VICENTE CARVALHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

12/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. 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. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010719-47.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE LUIZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DE PAUTA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

PARA DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018 AS 16:50HS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011301-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGO DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (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: 

8011301-42.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: RUBENS RODRIGO DE CAMPOS CURADO 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 
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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. No tocante ao pedido de deferimento de justiça 

gratuita, importante ressaltar que o momento oportuno para o requerimento 

de gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente 

com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e 

deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade 

deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, 

então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, mais 

de 40 dias ininterruptos. 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 
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sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei complementar n. 

270/2007. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. POCONÉ, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011830-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID JOSE DA SILVA DELGADO (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011830-61.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DEIVID 

JOSE DA SILVA DELGADO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, em decorrência do assalto na agência. 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 
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E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

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 
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narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei complementar n. 

270/2007. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. POCONÉ, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012975-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

LAITA EULARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012975-55.2017.8.11.0028 REQUERENTE: LAITA EULARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

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. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011992-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETH LUZIA DE MATOS (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011992-56.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARINETH LUZIA DE MATOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, a mais de 30 (trinta dias). 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 
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utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei complementar n. 

270/2007. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. POCONÉ, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012172-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))
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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: 

8012172-72.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSALINA MARIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, a mais de mais de 40 dias ininterruptos. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 
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no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011470-29.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDILENE 

MARIA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, a mais de 40 dias ininterruptos. 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 
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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 

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 
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disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012223-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EIDEVAIL LUIS PEREIRA DE SOUZA (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: 

8012223-83.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EIDEVAIL LUIS PEREIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. No 

tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar 

que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada, a mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 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 
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não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012213-39.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JESUS 

MANOEL DE ALMEIDA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. No 

tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar 

que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se 
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de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada, a mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 
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do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012713-08.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

LUCIA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, em decorrência do assalto na agência. 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 
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declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela 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 providências. À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 
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Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei complementar n. 

270/2007. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. POCONÉ, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011880-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE RONI DA SILVA (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011880-87.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEDIANE 

RONI DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, a mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito 

da demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, 

uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos 

conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 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 
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segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011876-50.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CARMEM 

MARIA PEREIRA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada por cerca de 30 dias. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 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 
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possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

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 
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dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providências. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei complementar n. 270/2007. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. POCONÉ, 19 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011906-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

LILIANE MARIA DUARTE (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: 

8011906-85.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LILIANE 

MARIA DUARTE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, 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 
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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. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011502-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE PIRES DO PRADO (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA 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 da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 
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vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO - 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

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. 
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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. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA 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 da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, 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 
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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. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011978-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

SIDNEI SEBASTIAO DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA 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 da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO - 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 
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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. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014226-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BONIFACIO FERNANDES (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014226-11.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIO BONIFACIO 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

14/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. 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. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011970-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011970-95.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE MARIA PINTO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. DO 

MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

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 
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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 

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, 
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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. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012060-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA 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 da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, 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 
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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. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8015484-90.2016.8.11.0028. REQUERENTE: DALVA OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei n.º 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. Passo 

a análise do mérito da demanda. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DALVA OLIVEIRA DA 

SILVA em face de OI S/a. Sustenta a parte requerente que não contratou 

os serviços da empresa requerida e não tem qualquer relação com a 

mesma e que as cobranças são indevidas. Narra na exordial que foi a 

requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome da 

requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se 

depreende dos documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 91,29 

(noventa e um reais e vinte e nove centavos) referente ao contrato n. 

5044447630, inserido em 23/12/2012. Na contestação apresentada, a 

requerida afirma que houve a contratação dos serviços de telefonia e que 

o terminal telefônico foi devidamente instalada em 16/11/2011, trouxe 

apenas print de telas sistêmicas, que não possuem valor de prova judicial, 

por se tratar de prova unilateral. Não restou demonstrada a relação 

contratual entre as partes. Em pese alegar que a contratação foi realizada 

de forma verbal, esta não juntou a gravação do áudio. Constatada a 

ausência de prova cabal, para a elucidação da presente demanda, não há 

outra alternativa, se não declarar a inexistência do débito em questão. 

Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa 

da requerida por eventuais danos causados a requerente em razão da 

sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa 

forma, conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome da 
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requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão. De outro norte, quem se vê incluído nos referidos 

cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau pagador ou 

inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Constatada a indevida inscrição do nome da requerente em 

órgão de proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja 

a indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 91,29 (noventa e um 

reais e vinte e nove centavos) referente ao contrato n. 5044447630; bem 

como DETERMINAR a exclusão do nome da requerente do cadastro dos 

órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito; b) CONDENAR 

a requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. 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. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010855-39.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE ADELINO DE OLIVEIRA 

CORREA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. Trata-se de Reclamação Cível por meio da qual a parte autora 

alega que teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela reclamada sem que tivesse qualquer débito em 

aberto. Requer, ao final, a retirada de seu nome dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como declaração de inexistência dos débitos e 

indenização por danos morais. A promovida apresentara contestação, 

requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes todos os 

pedidos formulados na peça vestibular haja vista que não restou 

comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou 

qualquer outro elemento que motive a sua condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais como pleiteado. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de Impugnação a Justiça Gratuita. 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. Vencida a preliminar, passo a análise do mérito. Ressalto que a 

relação travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Atesto que apesar dos argumentos expostos pela parte 

reclamada, esta, deixou de acostar cópia do contrato firmado entre as 

partes, áudio contendo a contratação por venda via telemarketing, sendo 

impossível considerar os argumentos sem a devida contraposição dos 

fatos. Ademais disso, quanto à adução da reclamada de que não há que 

se falar em dano moral, vez que houve sim contratação de crédito, tendo 

havido inadimplemento, o que ensejou a negativação em questão, vejo que 

apenas há aduções, sem qualquer tipo de comprovação. Contudo, da 

simples ocorrência de falha por parte da ré não resulta o dever de 

indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no presente caso, não 

restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão vejamos. Ora, a 

situação narrada não faz presumir a ocorrência de abalo emocional à 

parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, 

não há descrição do suposto constrangimento experimentado pelo 

consumidor. Houve, no máximo, um simples aborrecimento. Evidente o 

aborrecimento causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito 

de personalidade da postulante, uma vez que não houve ofensas em 

público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer outros prejuízos 

materiais significativos, não passando, assim, de mero incidente 

contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte autora. 

Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em débito 

preexistente, sendo-lhe impossível conceder danos morais, conforme 

orienta a Sumula n. 385 do STJ. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN 

DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, MANTENHO a liminar outrora concedida, 

REJEITO a preliminar arguida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência dos 

débitos correspondentes ao negócio jurídico em tela, bem como ORDENO a 

que a requerida retire o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição 

ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da 

homologação desta. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 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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Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação 

da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes por 

dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a reclamada limita-se a 

aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, 

não tendo detectado o pagamento feito pela parte autora em seu sistema, 

a negativação foi lícita. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção 

de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. REJEITO a preliminar 

arguida, uma vez que os documentos carreados são suficientes para 

demonstrar o endereço de residência da parte autora nesta comarca. 

Vencida a preliminar, passo a análise do mérito. Resumidamente, aduz a 

parte reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que não fez 

com a reclamada. Destarte, como a reclamada não produziu prova de fato 

impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo 

fato danoso à honra da mesma. Assim, em simples analise, sem a devida 

resistência, uma vez que as telas sistêmicas não possuem o condão de 

provar e demonstrar o nexo causal dada a sua unilateralidade, outro 

caminho não pode ser entregue a demanda a não ser a parcial 

procedência. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que 

O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Outrossim, haja vista a ilegitimidade da 

negativação lançada em nome da parte autora, o pedido contraposto 

realizado pela ré mostra-se indevido. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar 

suscitada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante 

o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

DECLARO a inexistência do débito objeto desta lide. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 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: 8011781-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MIRIAN GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011781-20.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITA MIRIAN GOMES 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 596 de 656



suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 
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riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 16 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011352-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOZITA DE CAMPOS MORAES (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011352-53.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOZITA DE CAMPOS MORAES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS ETC. Dispensado o relatório. 

DECIDO. Verifico que a parte Reclamante não compareceu à audiência 

designada, conforme se depreende do Termo de Audiência carreada aos 

autos. Infere-se dos autos, que o Reclamante foi devidamente intimado, 

restando injustificada, portanto, sua falta. Seguindo os ditames legais 

estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, 

outro caminho não há senão a extinção do presente feito sem a resolução 

do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acato o 

pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e 

despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

MM. Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO 

___________________________________________ Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011302-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RUBENS DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011302-27.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: BENEDITO RUBENS DE CAMPOS CURADO 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 
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clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 
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advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011331-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ZENIL GUILHERMINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 
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no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Claudir Júnior França Martins Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011461-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DAIANY KEITH DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, 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, 
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por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 
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realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Claudir Júnior França Martins Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-78.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

TEREZINHA JOANA VENTURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso apresentado pela parte requerida foi interposto 

dentro do prazo legal. Certifico ainda que IMPULSIONO os autos para que 

a parte recorrida apresente as contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011493-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA VICENCIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso foi tempestivamente interposto. Certifico 

ainda, que IMPULSIONO os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000585-45.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LOURIVAL SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo 

legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000254-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

ELZIOMAR GRACIANO ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo 

legal, apresentar impugnação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12124 Nr: 658-83.2008.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. de Andrade & Andrade Ltda, Hayde de 

Andrade, Jose Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data, não consta nos 

autos a devolução do AR da carta de intimação expedida e enviada deste 

processo, razão pela qual, nesta data, faço o envio novamente da carta 

de intimação supra ao correio. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11762 Nr: 144-33.2008.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. de Andrade & Andrade Ltda, Hayde de 

Andrade, Jose Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data, não consta nos 

autos a devolução do AR da carta de intimação expedida e enviada deste 

processo, razão pela qual, nesta data, faço o envio novamente da carta 

de intimação supra ao correio. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50562 Nr: 468-13.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar Alves Pereira Comércio - ME, 

Jose Ribamar Alves Pereira, Raimundo Candido da Silva, Jesse Rodrigues 

dos Santos, RIZALVA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada, por meio de 

seu advogado, para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça 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.: 54580 Nr: 3665-73.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelore Nutrição Animal Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Lopes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo de Almeida Batista - 

OAB:13.549 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data, não consta nos 

autos a devolução do AR da carta de intimação expedida e enviada deste 

processo, razão pela qual, nesta data, faço o envio novamente da carta 

de intimação supra ao correio. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20992 Nr: 1515-27.2011.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leotilde Pereira Salgado, vulgo "Caqui"

 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:

 Decisão

A parte autora apresentou cumprimento de sentença (fls. 263/264), 

oprotunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.
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Intimado para impugnar, o INSS concordou com o cálculo apresentado (fl. 

277, v).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de fls. 263/264 e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20239 Nr: 902-07.2011.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:26.888 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o advogado da parte autora foi 

intimado para manifestar nos autos, quanto ao auto de avaliação de fls. 

100/103 e nada foi apresentado ao processo, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47966 Nr: 3740-49.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cavalcante de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronio Condão Barros Milhomem, Luiz Marques 

da Silva, MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas, por meio de 

seus advogados, via DJE para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

sobre o teor do laudo pericial juntado aos autos, porém, apenas a parte 

autora peticionou no processo, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53939 Nr: 3335-76.2014.811.0059

 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: Lázara Ferreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Talita Santana Costa - 

OAB:19324- MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

sua advogada, para no prazo de 10 (dez) dias, fornecer endereço 

atualizado do requerido 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.: 53860 Nr: 3267-29.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubiratan Ribeiro de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada, por meio de 

seu advogado, para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça 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.: 44404 Nr: 360-18.2013.811.0059

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaci Lobo Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Januario de Sousa Lima, Lucimar 

Barbosa Lima, Izomar Barbosa Lima de Carvalho, Carlos Roberto Carvalho 

Oliveira, Francisco de Assis Barbosa, Edimar Barbosa Lima, Leidiane 

Barbosa Lima, Maria Barbosa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de 15 (quinze) dias, 

sem nenhum documento apresentado aos autos pelas partes, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50938 Nr: 799-92.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Ferreira Bezerra - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça 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.: 50938 Nr: 799-92.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Ferreira Bezerra - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigene do provimento 056/2007, impulsiono os 

autos para intimação pessoal da parte autora, para que providencie o 

solicitado, no prazo de 05 dias, sob pena de extinçao, nos moldes do art. 

485, III do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40519 Nr: 253-08.2012.811.0059

 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: Eva Luz Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius 

Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a juntada da procuração, proceda-se a conclusão doas autos para 

prolação da sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 820 Nr: 124-23.2000.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Danielly Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível proceder a juntada do documento 

protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 107673, conforme 

determinado no relatório da correição realizada pela Corregedoria do 

Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez, que o processo está fora da 

secretaria, estando em carga com a exequente Fazenda Pública Estadual, 

conforme pode ser constatado no sistema apollo deste Juízo. O referido é 

verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GISLAINY MEDEIROS DO COUTO LALLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para no prazo legal, apresentar impugnação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49779 Nr: 5433-68.2013.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Lemes Toledo, Imarir Santos Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça, Doraci Machado 

de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 - 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:8216, Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira - OAB:MT 

9899, Pedro Felipe Andrade Silva Vieira - OAB:GO 33.223

 Autos n. 5433-68.2013.811.0059 (código: 49779)

Considerando a contestação e documentos apresentados pela parte ré, 

intime-se a parte autora para que, querendo, apresente impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

No mesmo prazo, especifique, justificando detalhadamente, as provas com 

que pretende demonstrar seu direito em Juízo.

Posteriormente, intime-se a parte ré para especificar as provas que 

eventualmente pretenda produzir, justificando a pertinência 

detalhadamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volvam os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 05 de julho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96055 Nr: 360-42.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdS, LFSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 Redesigno audiência para o dia 07 de dezembro de 2018 às 13h30 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74420 Nr: 5406-80.2016.811.0059

 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: JOSEFA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença transitou em 

julgado sem a manifestação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92009 Nr: 10387-21.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Crrmo da Silva Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação do réu , devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário.Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado.(...) .Condeno o réu a pagar ao advogado da 

autora honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por 

cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os 

termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.Condeno a parte ré 

a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89609 Nr: 9071-70.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença transitou em 

julgado sem a manifestação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88939 Nr: 8642-06.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO BARBOSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 
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OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença transitou em 

julgado sem a manifestação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75663 Nr: 294-96.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença transitou em 

julgado sem a manifestação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75276 Nr: 33-34.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS MENDES DE MORAES,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença transitou em 

julgado sem a manifestação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41227 Nr: 959-88.2012.811.0059

 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): Raimunda Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740/A-MT

 Sendo assim, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NOS 

EMBARGOS, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 

487, I do Código de Processo Civil para DEFINIR COMO VALOR DA 

EXECUÇÃO O MONTANTE APRSENTADO PELO EMBAEGADO, NOS 

AUTOS PRINCIPAOS, SUBTRAINDO-SE APENAS O VALOR RELATIVO À 

MULTA.Havendo trânsito em julgado, arquivem-se estes 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.: 21637 Nr: 1838-32.2011.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Veronez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival A. Folen, Antonio Romero Filho, Maria 

do Carmo Naves Romero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Certifico que compulsando os autos, verifiquei que na decisão de fl.241, 

em 13/02/2015 na qual nomeou como curador especial Dr. Nelton 

Schwingel para exerce a defesa da parte requerida, porém não foi feito o 

cadastro do mesmo no junto ao sistema apolo, assim procedo o cadastro e 

impulsiono os autos a fim de intimar o curador da parte requerida para 

manifestação da r. decisão de fl. 248, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21637 Nr: 1838-32.2011.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Veronez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival A. Folen, Antonio Romero Filho, Maria 

do Carmo Naves Romero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem 

pretensão na eventual produção de outras provas.

Consigne-se que eventual inércia ensejará o julgamento antecipado da 

lide.

Porto Alegre do Norte (MT), 21 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83368 Nr: 5089-48.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL CUNHA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON Luiz de 

Miranda Domingues Tranm - OAB:11078-A, WASHINGTON LUIZ DE 

MIRANDA DOMINGUES TRANM - OAB:133406

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença transitou em 

julgado sem a manifestação das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22641 Nr: 2625-61.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eduardo Pinto Teixeira, Edma Divina Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrimat Engenharia Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742, José Carlos de Oliveira Guimarães Junior - 

OAB:5959 MT, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - OAB:11.363

 Fixo o prazo de 15 dias para que as partes especifiquem provas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22641 Nr: 2625-61.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eduardo Pinto Teixeira, Edma Divina Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrimat Engenharia Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742, José Carlos de Oliveira Guimarães Junior - 

OAB:5959 MT, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - OAB:11.363

 Fixo o prazo de 15 dias para que as partes especifiquem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57211 Nr: 1690-79.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JOSE ROSSETTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO SANTOS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:12622 MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença transitou em 

julgado sem a manifestação das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49779 Nr: 5433-68.2013.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Lemes Toledo, Imarir Santos Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça, Doraci Machado 

de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 - 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:8216, Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira - OAB:MT 

9899, Pedro Felipe Andrade Silva Vieira - OAB:GO 33.223

 Impulsiono os autos a fim de a parte ré para especificar as provas que 

eventualmente pretenda produzir, justificando a pertinência 

detalhadamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57182 Nr: 1678-65.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA PARENTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Cível

Autos n. 1678-65.2015.811.0059 (código 57182)

Autora: ANA RITA PARENTE DE SOUZA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez a 

trabalhador rural, ajuizada por Ana Rita Parente de Souza em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social.

Após o saneamento do feito, com a designação de perícia médica e 

audiência de instrução, a parte autora manifestou-se nos autos, aduzindo 

ter obtido administrativamente a concessão do benefício pleiteado nestes 

autos, razão pela qual pugnou pela extinção do feito.

Instado a se manifestar, nos moldes estabelecidos no artigo 485, §4º, do 

Código de Processo Civil, o demandado quedou-se inerte.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62060 Nr: 138-45.2016.811.0059

 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): Mauro Luz Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Montavanni Beato - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 138-45.2016.811.0059 (código 62060)Ação Civil PúblicaAutor: 

Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéu: Mauro Luz 

AmorimSENTENÇARelatórioCom estes autos, o Ministério Público 

apresentou pretensão de condenação de Mauro Luz Amorim para 

impor-lhe obrigação de indenização por danos ambientais (...) 

Cumulativamente, pediu a condenação em indenização.O réu foi citado, 

mas não apresentou resposta e nem compareceu aos autos para formular 

qualquer pedido.O Ministério Público, tendo vista dos autos, pediu o 

julgamento antecipado da lide.Decido.Tendo sido citado e não tendo 

apresentado resposta, impõe-se a decretação da revelia do réu, 

especialmente porque não incidem quaisquer vedações legais para 

tanto.No caso, há que se aplicar os efeitos materiais e formais da revelia, 

porque o autor amparou a petição inicial com documentos que podem 

ensejar a demonstração dos fatos alegados.Assim, reconheço como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial.Passo ao julgamento antecipado 

da lide, eis que o réu não compareceu, não havendo, por ele, pedido de 

produção de provas.A pretensão deduzida na petição inicial merece 

acolhimento, eis que o Ministério Público apresentou auto de infração 

ambiental e demonstrou, com estudos realizados pelos técnicos daquele 

órgão, a extensão do dano.Ademais, em matéria ambiental, a lei impõe ao 

poluidor, degradador a obrigação de provar a improcedência da ação. O 

que não ocorreu neste caso, pois o réu citado, nem mesmo compareceu 

aos autos.DispositivoDiante destas considerações, JULGO INTEIRAMENTE 

PROCEDENTE, nos termos do pedido inicial, resolvendo o mérito da 

demanda, nos termos artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

extinguindo o processo.Sem custas e sem custas..Transitada em julgada a 

sentença, arquivem-se estes autos na condição de findo.Porto Alegre do 

Norte (MT), 23 de fevereiro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92009 Nr: 10387-21.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Crrmo da Silva Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação do réu , devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário.Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, aplica-se o índice IPCA-15, incidido 

desde o vencimento de cada parcela.Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice IPCA-15, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação.ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Condeno o 

réu a pagar ao advogado da autora honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula 111 do Superior Tribunal 

de Justiça.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante 

equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser 

devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação.

Comarca de Porto dos Gaúchos
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35924 Nr: 1545-75.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André de Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, diante da não publicação da sentença proferida até a presente 

data, que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora acerca da referida 

sentença, que julgou improcedente o pedido incial, remetendo os autos 

para intimação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41812 Nr: 1160-93.2018.811.0019

 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: Bruna Gauna Bertoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seu advogado para as providencias 

no prazo legal do teor da r. decisão ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22835 Nr: 687-49.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA-ME, Fabiano Reis 

de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Almeida Freitas - 

OAB:727/MT, Russian dos Santos - OAB:87932/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Condierando que até a presente data não houve publicação da decisão 

de ref. 215. procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, acerca da referida 

decisão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11216 Nr: 164-76.2010.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Camargo Lopes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 DETERMINO que os presentes autos sejam digitalizados, convertidos e 

redistribuídos para a devida tramitação.Após, INTIME-SE a parte exequente 

para se manifestar no que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

mormente acerca dos pedidos formulados às fls. 158/166.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Porto 

dos Gaúchos, 13 de agosto de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz 

Substituto em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134054 Nr: 845-42.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSA, MVSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 134054

DECISÃO

Vistos.

INDEFIRO o pleito de fls. 83/84, mantendo-se a decisão de fls. 82, uma vez 

que a própria Exequente já manifestara interesse na realização de acordo 

nos presentes autos anteriormente, não se justificando, ao menos por ora, 

o decreto de prisão do Executado, o qual demonstra que tem interesse em 

pagar a dívida a ser adimplida.

No que tange ao pleito de desconto em folha de pagamento, assiste razão 

sua pretensão, uma vez que é firme o entendimento jurisprudencial da 

determinação do desconto das verbas alimentares direto no salário do 

empregado, bem como por determinação expressa do art. 912 do CPC.

 Dessa forma, DEFIRO o pleito de fls. 73, razão pela qual DETERMINO que 

se oficie a Empresa STS – Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda. 

– Energisa Mato Grosso, para que proceda ao desconto da folha de 

pagamento do funcionário Marques Genivaldo Dias Rocha, ora Executado, 

no importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo vigente, 

hoje equivalente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), os quais deverão ser depositados na conta de titularidade da 

representante legal (Susley Sousa Alves – Caixa Econômica Federal – 

Agencia 3867, Conta Poupança n° 7570-6 – Operação 013).

 No mais, cumpra-se a decisão de fls. 82.

 Às providências.

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.: 139594 Nr: 2195-31.2017.811.0017

 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: Edilson Alves Parente, Maria de Fátima Souza Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivoni Rodrigues da Cruz, Edivandro 

Rodrigues da Cruz, Edinei Rodrigues da Cruz, Emilio Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2195-31.2017.811.0017 – Cód. 139594

Usucapião Extraordinária

Decisão

Vistos etc.

Recebo a inicial e determino o seu processamento, eis que presentes os 

requisitos autorizadores.

Defiro as benesses da assistência judiciária gratuita. Ademais:

I. Cite-se os confinantes do imóvel, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias contestarem a presente ação (CPC, art. 335).

II. Citem-se, via edital, com prazo de 30 dias, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, arts. 246 e 257, IV).

III. Notifiquem-se via postal, os representantes da Fazenda Pública 

Municipal, Estadual e Federal, para que manifestem eventual interesse na 

causa (CPC, art. 943).

IV. Cientifique-se a ilustre Representante do Ministério Público desta 

Comarca para intervir na causa, como determina o art. 944 do CPC.

V. Sem prejuízo, expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil de São Félix 
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do Araguaia/MT para que verifique em seus registros e apresente cópia 

da certidão de óbito da Requerida, Sra. Edivoni Rodrigues da Cruz.

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 São Félix do Araguaia-MT, 11 de Setembro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145291 Nr: 2071-14.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivânia de Moura Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primo Neto Arantes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Competirá ao Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas 

a pessoal e a com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o 

prazo a que se refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora 

em caso de não pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de 

bens, intime-se a Exequente para indicar bens passíveis de penhora.No 

entanto, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, 

sendo que, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o 

valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso 

não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC.Cumpra-se, realizando e expedindo 

o necessário. Às providências.São Félix do Araguaia/MT, 11 de Setembro 

de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33773 Nr: 2504-62.2011.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcântara e Piccinini Ltda, Mário Antônio Zaghini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José Comegnio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 33773

Carta Precatória

Decisão

Vistos, etc.

Compulsando atentamente os autos, não vislumbrei a expressa intimação 

da parte devedora nos autos, principalmente em relação ao auto de fls. 

409, mas tão somente verifiquei a intimação da parte exequente e dos 

leiloeiros, no decorrer do trâmite processual.

Assim sendo, certifique-se o Diligente Gestor Judicial acerca de tal 

situação, devolvendo os autos em nova conclusão, para fins de 

suspensão do praceamento do bem, se for o caso.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 11 de Setembro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143797 Nr: 1170-46.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pinheiro Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iwhayala Barbosa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 143797

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA

Vistos, etc.

I – HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo realizado no procedimento/processo acima identificado, 

constituindo o título judicial, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código 

Processo Civil, resguardando interesses e direitos de terceiros.

II – Expeça-se o necessário.

III – Cumpra-se.

IV – Após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

São Félix do Araguaia/MT, 11 de Setembro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

 Juíza Substituta e Coordenadora do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145534 Nr: 2225-32.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Luiz Vendrusculo, Rosa Maria Tomazi Vendrusculo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Otávio Vendruscolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício 

pleiteado, não bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na 

inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições 

econômicas para o pagamento das custas processuais, conforme as 

prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o 

feito com as três últimas declarações de imposto de renda e/ou outro 

documento que seja útil e hábil para comprovação da necessidade da 

Assistência Judiciária Gratuita. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e 

custas processuais, conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo 

prazo mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução de 

mérito.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.São Félix do Araguaia/MT, 

11 de Setembro de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144994 Nr: 1879-81.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Raimundo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 144994

Decisão

Vistos.

Recebo a inicial eis que presentes os requisitos autorizadores.

Defiro as benesses da assistência judiciária gratuita.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase processual dos 

presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o 

princípio de promoção pelo Estado da solução por autocomposição, bem 

como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito 

ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se 

fazerem presentes em Sessão de mediação a ser designada pelo Sr. 

Gestor do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, 

se necessário.

Cite-se e intimem-se, devendo as partes requeridas esclarecerem, no 

prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vida ao comando do 

art. 335 do NCPC, devendo a parte requerida apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias da realização da audiência ora designada, sob 

pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 
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apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 

dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 

a eventuais questões incidentais;

 c) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 11 de Setembro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 8563 Nr: 1230-10.2004.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldir Vicente, Ana Maria Cardoso Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGAME'S SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaurus Vinicius V. de Oliveira 

- OAB:GO- 8.216, Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira - 

OAB:9899/GO, Cleuber Alioni da Silva Oliveira - OAB:18714/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Renato de Almeida 

Monte - OAB:99275-SP

 Nos termos da legislação vigente impulsino os autos com o fito de intimar 

os exequentes, conforme despacho de fls. 260, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 15740 Nr: 674-66.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orácio Garcia de Freitas Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovilio Siviero, Gumercindo Vicente Raia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Machado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 INTIMEM-SE os Embargados para, querendo, manifestarem-se sobre os 

embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 6182 Nr: 334-64.2004.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Heronides Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ulindinei Araújo Barbosa - 

OAB:3252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL – CÓDIGO Nº 6182

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última Certidão de Dívida Ativa 

acostada aos autos (fls. 125) até a presente data, INTIME-SE a parte 

Exequente para que promova a atualização do débito da Executada.

Após, DETERMINO o retorno dos autos imediatamente conclusos ao 

Gabinete, para fins de pesquisa de valores e bens registrados em nome 

da parte Executada, junto aos Sistemas BACENJUD e RENAJUD.

Às providências.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

São Félix do Araguaia/MT, 11 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 34894 Nr: 950-58.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. N. Azanki, Nadiha Nasih Azanki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o requerente a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 37280 Nr: 1182-36.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Caetano Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lopes de Faria, Eder Lopes de Faria, 

Onilto Lagares de Faria, Zulmira Rodrigues da Rocha Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrick Ferreira - OAB:24106/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Luiz da Silveira - 

OAB:24356/GO

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 14:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 31152 Nr: 2393-15.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Evilazia Menez Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 31152Decisão Vistos, etc. Dado início ao cumprimento de 

sentença (fls. 99/104), foi determinada a intimação da autarquia requerida 

para, querendo, oferecer impugnação (fl. 109).Intimada, a autarquia 

requerida/executada deixou de oferecer impugnação ao cumprimento de 

sentença (fl. 109verso). Vieram-me os autos conclusos.Decido. 

Considerando que a autarquia requerida não impugnou a execução. 

Considerando, ainda, que a memoria de cálculo apresentado pela parte 

autora atende ao disposto na r. sentença, homologo os cálculos de fls. 

103/104. Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, 

expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) separadamente, 

referentes às parcelas atrasadas em favor da parte exequente, e ao valor 

dos honorários sucumbenciais do causídico, em consonância com a 

planilha de cálculo de fls. 103/104. Considerando que o Dr. Luis Henrique 

Lopes juntou aos autos o contrato de honorários advocatícios (fls. 

108/109), defiro o pedido de expedição de alvará em seu favor sobre 50% 

do valor das parcelas atrasadas a título de honorários contratuais, bem 

como o alvará referente aos honorários de sucumbência (fl. 102). Assim, 

comunicado nos autos o depósito, expeçam-se alvarás de levantamento, 

separadamente, referente a 50% do valor principal (parcelas atrasadas) 

devido a parte autora/exequente, os outros 50% do valor principal 

(parcelas atrasadas), a título de honorários contratuais, em favor do 

advogado Dr. Henrique Lopes, bem como o relativo aos honorários 

sucumbenciais em nome do Dr. Luis Henrique Lopes. Após, tornem os 

a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a  e x t i n ç ã o  p e l o  p a g a m e n t o . 

Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o necessário. Às providências.São Félix 

do Araguaia/MT, 11/09/2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 133777 Nr: 632-36.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena de Faria Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, impõe-se a observância do que decidido com efeito “erga 

omnes” e eficácia vinculante pelo STF, restabelecendo-se, no tocante aos 

juros e correção monetária, a sistemática anterior à Lei n.º 11.960/2009, 

isto é, a apuração de correção monetária pelo INPC.Com isso, quanto ao 

índice de correção monetária, as condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no 

que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006 (09/2006 

em diante), que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91. Já os juros de mora 

devem ser calculados com base na taxa de juros aplicáveis à caderneta 

de poupança, na medida em que se trata de condenação imposta após 

29/06/2009 (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009).Por fim, nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de 

Processo Civil, expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) 

separadamente, referentes às parcelas atrasadas em favor da 

exequente, e ao valor dos honorários sucumbenciais da causídica, em 

consonância com a planilha de cálculo de fls. 37/37verso.Em contínuo, 

comprovado nos autos o depósito dos valores, expeçam-se alvarás 

eletrônicos. Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo 

pagamento.Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o necessário. Às 

providências.São Félix do Araguaia/MT, 11/09/2018.Janaína Cristina de 

Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 37386 Nr: 1290-65.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Caetano Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onilto Lagares de Faria, Maria Lopes de Faria, 

Abrão Araújo de Amorim, Eder Lopes de Faria, Zulmira Rodrigues da 

Rocha Faria, Fausto Lopes de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrick Ferreira - OAB:24106/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 15:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 31687 Nr: 280-54.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides da Conceição Galvão

 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:

 Código n.º 31687

 Decisão

 Vistos, etc.

 Dado início ao cumprimento de sentença, foi determinada a intimação da 

autarquia requerida para, querendo, oferecer impugnação (fl. 115).

 Em contínuo, a autarquia requerida manifestou-se nos autos concordando 

com os cálculos apresentados pela parte autora às fls. 112/114 (fl. 

115verso).

 Decido.

 Considerando a concordância da autarquia requerida, homologo os 

cálculos da parte autora/exequente acostados aos autos às fls. 112/114.

 Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), separadamente, referente ao valor 

destinado a advogada a título de honorários sucumbenciais (R$ 

11.506,14).

 Quanto ao valor principal - parcelas atrasadas (R$ 118.495,24), determino 

a expedição de ofício requisitório (PRECATÓRIO) ao Excelentíssimo 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1° Região (art. 100, § 

1º da CF c/c art. 535, §3.º, I, do CPC) em favor da parte autora/exequente, 

uma vez que o valor do débito excede a 60 (sessenta) salários mínimos.

 Comunicado nos autos o depósito/pagamento do valor dos honorários 

sucumbenciais, expeça-se Alvará.

 Informado o depósito/pagamento do PRECATÓRIO por aquele Tribunal, 

intime-se a exequente.

 Após, tornem conclusos para extinção do feito pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 11/09/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 32504 Nr: 1160-46.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. D. Marinho Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeanne Renata Costa Silva - 

OAB:OAB-46218

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em desfavor de V. D. MARINHO COMÉRCIO.

A parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 120 

(cento e vinte dias), uma vez que já existe processo de compensação em 

trâmite perante a Procuradoria Geral do Estado (fls. 64).

No entanto, nos termos do art. 1238 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça/MT “independerá de despacho a 

concessão de suspensão do processo, por até 01 (um) ano nos feitos de 

Execuções Fiscais (artigo 40 da Lei 6.830/80)”.

 Nesse sentido, defiro o pedido de suspensão (fls. 64), e, ainda, 

recomendo ao Senhor Gestor que se atente ao cumprimento dos 

dispositivos constantes da CNGC, a fim de obter maior eficiência na 

prestação jurisdicional.

 Cumpra-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 40639 Nr: 1241-87.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena de Faria Souza

 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 n.º 40639

 Vistos, etc.

 Em que pese tratar-se de cumprimento de sentença, o requerimento de 

execução foi autuado em apartado e tramitou em apenso (código n.º 

133777).

 Em vista disso, após comprovado o levantamento dos valores pela parte 

autora no processo de execução em apenso (código n.º 133777), tornem 

os presentes autos conclusos para extinção pelo pagamento, nos termos 

do artigo 924, II, do CPC.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 11/09/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 37238 Nr: 1144-24.2013.811.0017

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Caetano Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onilto Lagares de Faria, Maria Lopes de Faria, 

Abraão Araújo Amorin, Eder Lopes de Faria, Zulmira Rodrigues da Rocha 

Faria, Fausto Lopes de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ravel Maldi Borges - 

OAB:MG0062248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Luiz da Silveira - 

OAB:24356/GO

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 17:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 43565 Nr: 619-71.2015.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Celestino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:11.054-A, Tenille Pereira 

Fontes - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 40641 Nr: 1243-57.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Azevedo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Santo Antonio - MT, Eduardo 

Penno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 40641

Vistos.

 Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as e/ou, se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 19 de setembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141411 Nr: 3338-55.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Milhomem dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

PROCESSO: AUTOS Nº. 3338-55.2017.811.0017 Código: 141411 - 

Número/Ano: 0/2017

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL

 EXECUTADO(S): MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS

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) MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS, 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): 01) Uma área de terras, situada na zona rural deste município e 

Comarca de São Félix do Araguaia/MT, com a superfície de 4ha5.056m² 

(quatro hectares, cinco mil, cinquenta e seis metros quadrados), 

remanescente da área maior, cuja área remanescente está dentro dos 

seguintes limites e confrontações: Começa pelo MP-1, cravado na lagoa 

do Cocal e nas divisas das terras de Miguel Milhomem dos Santos e segue 

com terras de Ilda das G.M. Barbosa e terras urbanas e segue com o rumo 

magnético de 10º00'SW e a distância de 470,00 metros, até o MP-2. Deste 

segue com terras urbanas e segue com o rumo magnético de 77º00'SE e a 

distância de 96,00 metros, até o MP-3; deste segue com terras de José 

Antônio de Almeida e segue com o rumo magnético de 10º00'NE, 470,00 

metros, até o MP-4, cravado na Lagoa do Cocal; deste segue com terras 

de Miguel Milhomem dos Santos e segue com o rumo magnético de 

77º00'NW e a distância de 96,00 metros, até o MP-1, ponto de partida. 

Imóvel matriculado sob o nº. 10.863 no Cartório de Registro de Imóveis do 

1º Ofício da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, avaliado em R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizado para R$ 51.075,76 (cinquenta e 

um mil, setenta e cinco reais e setenta e seis centavos); 02) Uma área de 

terras, situada na zona urbana desta cidade e Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, com a superfície de 9ha e 6.000m² (nove hectares e seis mil 

metros quadrados), dentro dos seguintes limites e confrontações: Começa 

pelo MP-1, cravado nas divisas das terras de Dr. Pires de tal e segue com 

terras de Ilda das G.M. Barbosa e segue com o rumo magnético de 

10º00'SW e a distância de 980,00 metros, até o MP-2, cravado na Lagoa 

do Cocal; daí segue com terras de Miguel Milhomem dos Santos e segue 

com o rumo magnético de 77º00'SE e a distância de 96,00 metros, até o 

MP-3, cravado na referida Lagoa do Cocal; daí segue com terras de José 

Antônio de Almeida e segue com o rumo magnético de 10º00'NE e a 

distância de 980,00 metros, até o MP-4, finalmente segue com terras do 

referido confrontante Dr. Pires de tal e segue com o rumo magnético de 

76º00'NW e a distância de 96,00 metros, até o MP-1, ponto de partida. 

Imóvel matriculado sob o nº. 10.205 no Cartório de Registro de Imóveis do 

1º Ofício da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, avaliado em R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), atualizado para R$ 204.303,05 (duzentos 

e quatro mil, trezentos e três reais e cinco centavos); 03) Um lote de 

terras situado na zona urbana do Município de São Félix do Araguaia/MT, 

com a área de 536,79m² (quinhentos e trinta e seis metros e setenta e 

nove centímetros quadrados), locado sob o nº. 10 da quadra 28, no 

loteamento denominado Núcleo Embrião Vila Santo Antônio, Setor WS, 

limitando à Frente com a BR 242, medindo 18,00 metros; lado Direito com o 

lote 11, medindo 36,00 metros; Lado Esquerdo com os lotes 08, 09 

medindo 32,60 metros; e Fundos com o lote 05, medindo 13,30 metros. 

Imóvel matriculado sob o nº. 9.336 no Cartório de Registro de Imóveis do 1ª 

Ofício da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, avaliado em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), atualizado para R$ 40.860,61 (quarenta mil, oitocentos 

e sessenta reais e sessenta e um centavos).

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), 

em 06 de março de 2018.

(RE)AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 296.239,42 (duzentos e noventa e 

seis mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), em 

julho de 2018.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima.

DEPOSITÁRIO: MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS, Rua Doutor José 

Fragelli, 652, Centro, São Félix do Araguaia/MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 22.453,53 (vinte e dois mil, quatrocentos e 

cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), em 08 de março de 

2017.

ÔNUS: Item 01) Consta Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A; 

Indisponibilidade nos autos nº. 550/97, em favor do Ministério Público em 

trâmite na Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT; 

Indisponibilidade nos autos nº. 681/97, em favor do Ministério Público em 
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trâmite na Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT. Outros 

eventuais constantes na Matrícula Imobiliária; Item 02) Consta Hipoteca em 

favor do Banco do Brasil S/A; Indisponibilidade nos autos nº. 550/97, em 

favor do Ministério Público em trâmite na Vara Cível da Comarca de São 

Félix do Araguaia/MT; Indisponibilidade nos autos nº. 681/97, em favor do 

Ministério Público em trâmite na Vara Cível da Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT. Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária; Item 03) 

Consta Indisponibilidade nos autos nº. 550/97, em favor do Ministério 

Público em trâmite na Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT; 

Indisponibilidade nos autos nº. 681/97, em favor do Ministério Público em 

trâmite na Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT. 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 MIGUEL 

MILHOMEM DOS SANTOS, e seu cônjuge se casado for, IDANUZIA DOS 

SANTOS MILHOMEM, na qualidade de cônjuge do executado, BANCO DO 

BRASIL S/A, na qualidade de Credor Hipotecário, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 34048 Nr: 2726-30.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lima & Pimenta Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Jung Guimarães - 

OAB:RS nº 90.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 PROCESSO DE EXECUÇÃO – CÓDIGO Nº 34048

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

DEFIRO os pedidos de fls. 120/121.

Considerando que o artigo 655 do Código de Processo Civil estabelece 

como prioritária a penhora de dinheiro e o artigo 655-A possibilita a 

utilização dos meios eletrônicos para o bloqueio destes depósitos ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora BacenJud. Obtida a 

resposta, intimem-se as partes para se manifestarem.

Em caso negativo, PROMOVA-SE consulta ao INFOJUD, a fim de localizar 

bens passíveis de penhora em nome da parte Executada.

Às providências.

CUMPRA-SE.

São Félix do Araguaia/MT, 11 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 14651 Nr: 1467-39.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Funcionários Público do Município de Alto 

Boa Vista, Luiza Brito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:254397/SP, Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÓDIGO Nº 14651

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

DEFIRO o pleito de fls. 198.

REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial para atualização dos cálculos, 

na forma requerida pela Exequente.

Às providências.

CUMPRA-SE.

São Félix do Araguaia/MT, 11 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 32111 Nr: 741-26.2011.811.0017

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rotal Hospitalar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municípal de Luciara - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Pitaluga Moreira de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033713/9/2018 Página 613 de 656



Castro - OAB:19883/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROTAL 

HOSPITALAR LTDA, nos termos do art. 1.009 e seguintes do NCPC, em 

que requer a intimação do apelado para oferecimento das contrarrazões 

recursais e a posterior remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 DÊ-SE vista ao MUNICÍPIO DE LUCIÁRA/MT para querendo, apresentar as 

contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 35958 Nr: 12-29.2013.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Vitor Boerner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailtamar Carlos da Silva - 

OAB:11.472 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO

INTIME-SE a parte Requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Felix do Araguaia/MT, 11 de setembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 33807 Nr: 2539-22.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal e Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Aquino de Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela UNIÃO FEDERAL em desfavor 

de FAUSTO AQUINO DE AZAMBUJA.

A parte exequente requereu a suspensão do feito até a data de 27 de 

dezembro de 2018, nos termos do art. 10 da Lei 13.340/2016 (fls. 75).

No entanto, nos termos do art. 1238 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça/MT “independerá de despacho a 

concessão de suspensão do processo, por até 01 (um) ano nos feitos de 

Execuções Fiscais (artigo 40 da Lei 6.830/80)”.

 Nesse sentido, defiro o pedido de suspensão (fls. 75), e, ainda, 

recomendo ao Senhor Gestor que se atente ao cumprimento dos 

dispositivos constantes da CNGC, a fim de obter maior eficiência na 

prestação jurisdicional.

 Cumpra-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 11 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 12696 Nr: 1517-02.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Roges Pereira - 

OAB:2326/TO, Ronaldo Eurípedes de Souza - OAB:1598 A/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Morato Crenitte - 

OAB:98479/SP, Janderson Cleriston Santos Almeida - OAB:GO - 

17306-E, Ricardo Pereira Porto - OAB:DF 6.348-E, Robson Mendes 

Ferreira - OAB:GO - 20.406, Romulo Bezerra Pinheiro da Silva - 

OAB:22.736/DF

 AÇÃO ORDINÁRIA Nº 1517-02.2006.811.0017 (12696)

REQUERENTE: ROMES DA MOTA SOARES

 REQUERIDO: BANCO FINASA S/A

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO

ROMES DA MOTA SOARES, devidamente qualificado e representado nos 

autos, ingressou com a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE READEQUAÇÃO 

CONTRATUAL COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de 

BANCO FINASA S/A, também devidamente qualificado nos autos, pedindo, 

inicialmente, pela antecipação dos efeitos da tutela para consignar em 

pagamento o valor de R$ 10.083,33 (dez mil, oitenta e três reais e trinta e 

três centavos), montante este que entende devido para saldar as parcelas 

vincendas, bem como, abster a inclusão do seu nome nas listagens dos 

órgãos de proteção ao crédito a assegurar-lhe a posse do bem dado em 

garantia.

Compulsando os autos constata-se que o mesmo encontra-se paralisado 

por inercia das partes, em especial o Requerente, conforme decisão de fl. 

173, datada de 25/08/2014. Isto porque, foi determinado a intimação 

pessoal do Requerente para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

cumprir as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 267 do CPC, conforme 

certidão de fls. 185.

 Neste sentido, foi expedido intimação via CP e pessoal ao Requerente, no 

endereço informado pelo mesmo na peça vestibular, conforme fl. 174. 

Assim, temos: I – duas intimações para o patrono do requerido para 

ratificar o acordo entabuado entre as partes às fls. 149-150, eis que 

firmado por advogado sem poderes, conforme decisão de fls. 156 e 160; e 

II – intimação pessoal do autor para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, informar nos autos o atual endereço do requerido, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento de mérito com base no artigo 267, III 

do Código de Processo Civil (fl. 173).

 É O BREVE RELATÓRIO.

 DECIDO.

 Segundo dispõe o art. 485, inciso II, §2º do CPC, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

In casu, adveio petição conjunta das partes (subscrita por seus 

advogados), às fls. 149/150, onde noticiam a formalização de acordo e 

manifestam sobre seus termos, requerendo a homologação, a extinção do 

processo e a expedição de alvará em nome do Dr. Alessandro Roges 

Pereira, contudo, este Juízo deixou, por hora, de homologar o acordo, por 

falta de constituição de validade, diante disso, determinou a parte ré, por 

intermédio do procurador legalmente constituído nos autos, para, em 10 

dias, ratificar o acordo, sendo, portanto, intimado por duas vezes, fls. 

156/160, mas em todas as tentativas se manteve inerte.

Com isso, o douto Juiz de Direito desta Comarca, à época, Dr. Pedro Flory 

Diniz Nogueira, à fl. 173, determinou a intimação pessoal da parte autora 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informar nos autos o atual 

endereço do Requerido, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento de mérito com base no artigo 267, III do Código de Processo 

Civil, sendo, então, intimado por Carta Precatória, porém, deixou decorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de fl. 185.

Pois bem, inicialmente, é dever das partes, em especial do polo ativo 

manter o endereço atualizado nos autos, uma vez que a localização e/ou 

intimação dos atos processuais é condição essencial ao deslinde do feito, 

configurando sua falta de interesse, bem como abandono de causa por 

sua desídia processual.

Assim, como se extrai dos autos, ambas as partes não promoveram a 

diligência que lhe competiam, posto que se mantiveram inertes há mais de 
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8 (oito) anos, o que faz presumir o abandono da causa.

Com essas considerações, com fulcro no art. 485, inciso 1I do CPC, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Certificado o pagamento das custas, ARQUIVEM-SE os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

São Felix do Araguaia/MT, 11 de setembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69206 Nr: 12-37.2015.811.0024

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Planalto da Serra - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de requerimento formulado pelo MUNICÍPIO DE PLANALTO DA 

SERRA, em 5.1.2015, no sentido de que seja instalado naquela cidade 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais.

 Informa a necessidade do serviço registral para atendimento aos 

munícipes, dada a distância e a dificuldade de tráfego à comarca mais 

próxima. Noticia, na oportunidade que, conquanto tenha sido realizado 

concurso público para preenchimento da referida vaga, dos candidatos 

aprovados no concurso público para provimento da serventia, nenhum 

tomou posse.

 Juntou com a inicial os documentos que entendia pertinentes.

 Instado a manifestar, o Ministério Público opinou pelo arquivamento do 

pedido, tendo em vista já ter sido instalada a serventia.

 Posteriormente, intimado o requerente a manifestar deixou transcorrer o 

prazo para tanto.

 É o relatório.

 Decido.

 Cumpre, de início, destacar que o pedido encontra-se prejudicado, uma 

vez que a cidade de Planalto da Serra/MT, já conta, desde a data de 

29.1.2015, com Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e 

Tabelionato de Notas devidamente instalado, nos termos da Portaria n° 

10/2015 - DF, expedida por este juízo.

 Logo, sem desnecessárias delongas, não mais remanesce interesse 

processual no pedido formulado.

 DISPOSITIVO

 Diante do exposto, por entender não mais persistir interesse processual 

no pedido, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

processo, o que faço com fulcro no artigo 485, VI, do CPC/2015.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37203 Nr: 1074-41.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NILSON COSTA DANARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE NILSON COSTA DANARK, Cpf: 

81145381120, Rg: 1141672-9, Filiação: Sonia Tereza Costa Danark, data 

de nascimento: 17/04/1969, natural de Querência-MT, casado (a), 

Telefone (66)3529-2147. 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 BANCO BRADESCO S/A moveu ação de busca e 

apreensão contra JOSÉ NILSON COSTA DANARK, com fundamento no 

artigo 66 da Lei 4.728/65 e DL nº 911/69, visando ao bem descrito na 

inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. 1-DEFIRO a liminar requerida, uma vez que 

a análise da inicial juntamente com as provas constantes aos autos 

preenchem os requisitos legais para a concessão da mesma, pois restou 

demonstrado o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a 

mora do requerido, mediante notificação extrajudicial, documentos anexos. 

2-DETERMINO a oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 172, § 2º do Código de Processo 

Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado fiduciariamente, 

melhor descrito na cópia da inicial que segue anexa, que se encontra em 

poder do requerido no endereço abaixo ou outro local que possa ser 

localizado. INTIME o requerido de que no prazo de (05) cinco dias depois 

de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo no mesmo 

prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no valor apresentado pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem ser-lhe-á restituído livre 

de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze dias a contar da execução 

da liminar, apresentar contestação, podendo ainda apresentar resposta 

entendendo ter havido pagamento a maior e desejar sua restituição, nos 

termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 10.931/04; Cumpra-se. 

Intime-se. Querência-MT, 21 de Setembro de 2015. Maurício Alexandre 

Ribeiro 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, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 11 de setembro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61761 Nr: 3331-34.2018.811.0080

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RODRIGUES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento da diligência no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) mediante emissão de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT, 

conforme informado na Certidão das Oficialas de Justiça de Ref. 12, 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), vinculando à 

official Elisandra Nacléria Ceruti, devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61683 Nr: 3289-82.2018.811.0080

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 
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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: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RODRIGUES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:9761A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento da diligência no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) mediante emissão de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT, 

conforme informado na Certidão das Oficialas de Justiça de Ref. 12, 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), vinculando à 

official Elisandra Nacléria Ceruti, devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53348 Nr: 4383-02.2017.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO 

SOLIDÁRIA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO LEANDRO EIDT, JOÃO PAULO 

QUEVEDO, SOLANGE LUCIA FINGER QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rodrigo Frizzo - 

OAB:33.150/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para 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 Execução. 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.: 51600 Nr: 3309-10.2017.811.0080

 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: Rudinéia dos Santos Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ELIANDRO DE AVILA-ME, JANI NEUSA 

WINKELMANN, Edson Eliandro de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISON BISSOLOTTI - 

OAB:21979/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de sua advogada, para que se 

manifeste acerca da juntada de ref. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56973 Nr: 1203-41.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Quirino da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS PORTO, AGROBILARA COMÉRCIO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilleny Lázaro da S. Souza - 

OAB:4614/TO, ROMES DA MOTA SOARES - OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência 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 mandado de cumprimento de 

Penhora e Avaliação. 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34668 Nr: 1523-33.2014.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amado José Ferreira Filho - 

OAB:22124/MT, Dinalva Ribeiro de Sousa - OAB:22255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Proceda-se à atualização no sistema Apolo para que conste cumprimento 

de sentença.

Intime-se o devedor para no prazo de 15 (quinze) dias para cumprir a 

obrigação determinada na sentença, bem como pagar o valor da dívida, 

sob pena de ser acrescida multa de 10% e, também, honorários 

advocatícios no percentual de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC.

 Após o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso o devedor se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa e 

honorários advocatícios de 10 (dez por cento) sobre o montante da 

condenação.

Com a vinda ou decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62055 Nr: 3479-45.2018.811.0080

 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: Neusa Fernandes Almeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não acostou aos autos a comunicação de decisão 

proferida pelo INSS em sede administrativa.

 Transcorrido o prazo supra "in albis", certifique-se e tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17945 Nr: 1134-87.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivera Elsa Wochner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que traga aos autos 

o Acórdão do julgamento do Agravo de Instrumento de nº 

0025580-42.2015.4.01.0000, uma vez que verifiquei que foi julgado em 

fevereiro deste ano, mas os documentos não estão disponíveis para 

conculta no site do TRF1.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000052-57.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

VAREJAO DO MILHO COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPLEMENTO NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

GABRIEL AUGUSTO BORGES GONCALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000052-57.2017.8.11.0080. REQUERENTE: VAREJAO DO MILHO 

COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - EPP REQUERIDO: SUPLEMENTO 

NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP Vistos. Relatório Dispensado na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação Concluída a fase postulatória, 

verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento 

integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na 

espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, 

de modo que REJEITO a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo 

requerido. No mérito, o pedido é PROCEDENTE. Alega o requerente que 

firmou contrato com o requerido, onde aquele deveria entregar sacas de 

milhos em grão e, em contrapartida, este pagaria conforme valores 

estipulados. Ocorre que, no decorrer da execução do contrato o requerido 

não cumpriu com sua obrigação, ficando assim em mora com o 

requerente. O requerente acostou aos autos provas de que realmente 

efetivou a entrega para o requerido, conforme estipulado no contrato, 

cumprindo assim com a sua obrigação (fls. 10/79), ficando pendente de 

cumprimento a parte que cabia ao requerido, o que restou frustrada por 

este. Como é cediço, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito, trazendo à lide, provas que consubstanciam seu direito, ora 

pleiteado. Assim, no presente caso, o requerente trouxe documentos 

probantes de tais alegações, arcando assim com o ônus que lhe foi 

imputado. Com efeito, como regra, se distribui o ônus da prova conforme a 

posição processual que a parte assume. Se ela está no polo ativo, 

compete-lhe provar o fato constitutivo de seu pretenso direito. Se no polo 

passivo, cabe-lhe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

alegado pelo autor. Não recai ônus da prova sobre o réu quando ele não 

alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo, mas apenas nega o fato 

constitutivo do direito alegado pelo autor. Desta forma, tornando-se 

incontroversa a relação negocial de compra e venda de milho, restaria ao 

requerido à comprovação de que foi efetivado o adimplemento no presente 

caso, porém este não se desincumbiu do ônus, não acostando aos autos 

elementos de provas nesse sentido, limitando-se a arguir preliminares. Por 

conseguinte, reconheço que a parte requerida não adimpliu com sua 

obrigação ora imposta, devendo assim arcar com os pagamentos devidos, 

estipulados em contrato firmado entre as partes. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia descrita na inicial, 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC desde a data do 

vencimento, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 55 da lei 9.099/95). P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-48.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL ALVES (REQUERENTE)

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (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 QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000018-48.2018.8.11.0080. Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo de audiência (ID. 12709923). 

Sendo assim, de rigor a extinção do feito diante da contumácia da parte 

requerente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Não há 

custas ou honorários advocatícios nesta fase. Transitada em julgado esta 

sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de 

nova determinação. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-24.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LARENITA DE SOUZA MOURA (REQUERENTE)

FABIOLA COLLACHITI MORETO (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 QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000039-24.2018.8.11.0080. REQUERENTE: LARENITA DE SOUZA MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório Dispensado na 

forma do art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 
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para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. A parte requerente aduz que, no 

mês de outubro de 2016, celebrou um empréstimo junto ao banco 

Reclamado para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e 

consecutivas no valor de R$ 260,63 (duzentos e sessenta reais e 

sessenta e três centavos). Ademais, no mês de fevereiro de 2018, ao 

tentar efetuar um saque foi surpreendida com um extrato emitido pelo 

caixa eletrônico, o qual constava um novo empréstimo. Enfatizou que 

pediu o cancelamento do novo empréstimo, pois se tratava de um erro, 

todavia, o funcionário da Requerida afirmou que não tinha como cancelar, 

eis que a autora havia feito uma renovação do empréstimo. A empresa 

requerida apresentou contestação alegando que: a Reclamante realizou o 

refinanciamento do empréstimo que possuía junto ao banco Reclamado, 

quitando, assim, o contrato nº 309774602 e gerando um novo contrato sob 

o nº 340004539, no valor de R$ 9.139,09 (nove mil cento e trinta e nove 

reais e nove centavos), para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas 

mensais e consecutivas no valor de R$ 260,53 (duzentos e sessenta 

reais e cinquenta e três centavos), sendo o saldo remanescente no valor 

de R$ 1.136,17 (um mil cento e trinta e seis reais e dezessete centavos) 

disponibilizado a Reclamante, conforme se verifica dos documentos 

juntados. Que a Reclamante realizou o refinanciamento do empréstimo que 

possuía junto ao banco Reclamado, quitando, assim, o contrato nº 

309774602 e gerando um novo contrato sob o nº 340004539, no valor de 

R$ 9.139,09 (nove mil cento e trinta e nove reais e nove centavos), para 

pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas no 

valor de R$ 260,53 (duzentos e sessenta reais e cinquenta e três 

centavos), sendo o saldo remanescente no valor de R$ 1.136,17 (um mil 

cento e trinta e seis reais e dezessete centavos) disponibilizado a 

Reclamante. Pois bem. Analisando detidamente os autos e os relatos da 

empresa ré, concluo que bem provavelmente o imbróglio ocorrido ou foi 

gerado por falta de atenção da parte autora, ou a autora deliberadamente 

procedeu a tais operações bancárias almejando o empréstimo, porém se 

arrependeu e agora pretende responsabilização do Banco réu pelo seu 

arrependimento, não merecendo responsabilização a requerida por este 

fato. De toda sorte, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, com fundamento no art. 373 do 

CPC. E a demandante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia. Não há prova nos autos de que foi a requerida quem efetuou o 

novo empréstimo, eis que somente a parte autora poderia realizar tal ato 

(mediante cartão e senha pessoal etc). Desta forma, não há nos autos 

elementos mínimos e elementares para se aferir o que foi postulado. Não 

há substrato fático-probatório contido nos autos para analisar o pedido 

autoral. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, ex vi art. 54, da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-39.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MATHEUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS QUERENCIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000038-39.2018.8.11.0080. REQUERENTE: JOSE APARECIDO MATHEUS 

REQUERIDO: COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS QUERENCIA LTDA - 

ME Vistos. Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. 

Fundamentação Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos 

autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando 

despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do 

NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito 

e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação 

das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do 

julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, 

de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre 

a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da 

prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os 

aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o 

convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC 

prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os 

requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 

370 do NCPC. Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a 

artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos 

apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o 

brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico 

que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de 

modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). 

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se 

de reclamação com pedido indenização por danos materiais e danos 

morais, ao argumento de que adquiriu 02 baterias na empresa requerida e 

as mesmas apresentaram defeitos de fábrica, sendo recusado pela 

fornecedora e representante desta a substituição. Aduziu, ainda, que teve 

que adquirir em outra empresa duas baterias novas em face da negativa 
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da requerida em substituir as defeituosas. Por se tratar de relação 

consumerista, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prescindindo da 

demonstração de culpa para reparação do dano, conforme a teoria do 

risco-proveito. Ainda que se trate de relação de consumo, o que possibilita 

a inversão do ônus da prova, entendo que a parte ré se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, CPC. Com efeito, o artigo 

18 do Código de Defesa do Consumidor enuncia que os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. De todo 

modo, o parágrafo 1º do artigo citado anuncia que não sendo o vício 

sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I – a substituição do produto por outro 

da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Como 

se vê, o fornecedor possui um prazo máximo de 30 dias para sanar o 

suposto vício alegado. Este prazo não foi facultado à empresa requerida, 

pelo que se evidencia do alegado na inicial. O próprio autor afirma que 

adquiriu as baterias, que evidentemente não funcionou em seu caminhão, 

porém como precisava urgente, acabou adquirindo outras em outra loja, 

não oportunizando à ré sanar o vício dos produtos vendidos. De toda 

sorte, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, com fundamento no art. 373 do CPC. E a 

demandante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Não 

há prova nos autos de que o autor facultou à requerida sanar o vício 

apontado, para somente após o prazo escolher exigir da empresa as 

opções disponibilizadas pelo §1º do artigo 18 do CDC. Desta forma, não há 

nos autos elementos mínimos e elementares para se aferir o que foi 

postulado, de modo que a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, ex vi art. 54, da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-17.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (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 QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000033-17.2018.8.11.0080. REQUERENTE: LUCAS ALVES CARDOSO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, 

consoante se observa no termo de audiência (ID. 12709923). Sendo 

assim, de rigor a extinção do feito diante da contumácia da parte 

requerente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Não há 

custas ou honorários advocatícios nesta fase. Transitada em julgado esta 

sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de 

nova determinação. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000003-79.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (REQUERENTE)

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000003-79.2018.8.11.0080. REQUERENTE: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. 

Fundamentação Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos 

autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando 

despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do 

NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito 

e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação 

das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do 

julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, 

de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre 

a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da 

prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os 

aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o 

convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC 

prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os 

requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 

370 do NCPC. Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a 

artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos 

apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o 

brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico 

que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de 

modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). 

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se 

de reclamação formulada por usuário de serviço de energia elétrica, cuja 

pretensão consiste na demora da instalação da unidade consumidora do 

programa “Luz Para Todos”, eis que até a presente data a Requerida não 

providenciou a sua instalação. De outro lado, a parte requerida sustenta 

que o programa “Luz para todos” foi prorrogado e que as instalações 

ocorrem gradativamente de acordo com cada região. Pois bem. É oportuno 

esclarecer que a Resolução da ANEEL nº 223/2003 regulamentou os 

procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o 

atendimento e adotando disposições diversas. Ademais, é importante 

frisar que o Programa “Luz para Todos” instituído pela Lei nº 10.438/02, é 

gerida pelas normas da ANEEL e do Ministério de Minas e Energia, de 

modo que não pode cabe o Poder Judiciário obrigar o Poder Executivo a 

realizar a implantação em período anterior ao estipulado no programa. Se o 

Decreto Nº 8.387/2014 prorrogou o prazo para implantação do programa 

“Luz para Todos”, não há como reconhecer o direito do autor que consiste 

na construção da rede de energia elétrica antes do prazo fixado. E a 

jurisprudência da Egrégia Turma Recursal Única de Mato Grosso é clara 

nesse sentido: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIOTURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

8010367-06.2015.8.11.0012Classe CNJ:460Origem:Juizado Especial Cível 

de Nova Xavantina/MT Recorrente(s): Energisa Mato Grosso Distribuidora 
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de Energia S.A. Recorrido(s): Heleno Galdino Da Silva Juiz Relator: Edson 

Dias Reis Data do Julgamento:27.11.2017EMENTARECURSO INOMINADO. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE 

RURAL. RESOLUÇÃO Nº 223/2003 DA ANEEL. PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO. DECRETO Nº 8.387/2014. IMPOSSIBILIDADE 

DE ANTECIPAÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. A Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os 

procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o 

atendimento e adotando disposições diversas. 2. Se o Decreto Nº 

8.387/2014 prorrogou o prazo para implantação do programa “Luz para 

Todos”, não há como reconhecer o direito do autor que consiste na 

construção da rede de energia elétrica antes do prazo fixado. (EDSON 

DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2017, Publicado no 

DJE 29/11/2017)” Portanto, não há como determinar que a empresa 

requerida realize a implantação do serviço de energia elétrica antes do 

prazo previsto no programa definido pelo Poder Executivo, sob pena de 

interferir na política pública definida. De toda sorte, verifico que foi 

facultado ao consumidor realizar a obra e posteriormente ter o valor 

despedindo ressarcido, o que não foi o caso dos autos. Essas premissas 

forçam reconhecer a improcedência dos pedidos. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi art. 

54, da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010110-34.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO JOSE HUTHER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO JUNIOR NEVES (EXECUTADO)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010110-34.2016.8.11.0080. EXEQUENTE: GUSTAVO JOSE HUTHER 

EXECUTADO: OSWALDO JUNIOR NEVES Trata-se de Embargos à 

Execução opostos por OSWALDO JUNIOR NEVES em face de GUSTAVO 

JOSE HUTHER alegando, em síntese, que o título que baseou a presente 

execução se encontra eivado de vícios formais, de modo que não está 

apto a embasar uma ação executiva. Devidamente intimado para 

manifestar com relação aos Embargos opostos, a parte exequente 

quedou-se inerte. Decido. Analisando detidamente os autos, verifico 

assistir razão à embargante. Com efeito, a nota promissória que baseia a 

presente execução não consta o nome do Embargado nem qualquer outro 

dado que indique ser ele o pretenso credor da cártula, sequer consta a 

data de sua emissão. Ademais, no título cambial está indicado que deveria 

ser pago em Barra do Garças-MT, de forma que este Juízo sequer é 

competente para processar o feito. Sendo assim, acolho as razões 

expostas nos embargos do executado, devendo o feito ser extinto. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso I, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-16.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL NARDAO (ADVOGADO(A))

JURACY FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANE FIGUR (REQUERIDO)

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000003-16.2017.8.11.0080. REQUERENTE: JURACY FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: JOVANE FIGUR Vistos. Relatório dispensado (Lei 

9.099/95). Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos 

elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando 

despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do 

NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito 

e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação 

das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do 

julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, 

de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre 

a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da 

prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os 

aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o 

convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC 

prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os 

requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 

370 do NCPC. Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a 

artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos 

apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o 

brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico 

que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de 

modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). 

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

INCIDENTES OU PROCEDIMENTOS INÚTEIS QUE SÓ POSTERGARIAM 

AINDA MAIS O PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. Dito isto, reconheço 

presentes os pressupostos processuais de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Concorrem ao caso as 

condições da ação, como a legitimidade das partes e o interesse 

processual, entendidas como de direito abstrato, não vislumbrando, 

também, qualquer vício processual. A petição é apta e o procedimento 

corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida não carece de 

pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, juridicamente 

possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo que, a 

princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. No 

mérito, os embargos é IMPROCEDENTE. Trata-se de Embargos à Execução 

opostos por JOVANE FIGUR em face de JURACY FERNANDES DA SILVA, 

ambos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que a dívida tem seu 

valor original de R$ 3.500,00, proveniente de pagamento de dívida para 

terceiro, que após repassar ao Embargado o título executivo, este aplicou 

taxas de juros ilegais, sendo tal débito se resumido no Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida com valor exorbitante. Alegou, ainda, 

que já pagou a quantia de R$ 3.500,00 ao Embargado. Como se sabe, para 

ser considerado título executivo extrajudicial, este deve ser 

necessariamente previsto em Lei Federal, eis que o rol é taxativo. Com 

efeito, o título em que se baseia a presente execução se trata de um 

contrato celebrado e assinado pelas partes e mais 02 (duas) testemunhas 

(Instrumento Particular de Confissão de Dívida), devidamente apto a ser 

executado, eis que nos moldes do artigo 784, inciso III, do Código Civil. De 

outro lado, o artigo 408 do CPC enuncia que “as declarações constantes 

do documento particular escrito e assinado ou somente assinado 

presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”. Ademais, não 

assiste razão ao Embargante em afirmar que a execução se baseia em 

instrumento “proveniente” de uma cártula de cheque emitida anteriormente, 

porquanto o Instrumento Particular firmado substituiu a dívida anterior, com 

força por si só de título executivo, e, desta forma, cria uma nova 

obrigação entre as partes e faz desaparecer a antiga obrigação. Sendo 

assim, de rigor a improcedência dos embargos e o regular prosseguimento 

da execução. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos 

opostos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo CPC, prosseguindo-se a execução. Sem custas ou honorários 

advocatícios. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-80.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIMIRO BUENO COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALEXANDRE PRESTES JASPER (ADVOGADO(A))

CARLOS JOAO BANDEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010094-80.2016.8.11.0080. REQUERENTE: LAUDIMIRO BUENO COELHO 

REQUERIDO: CARLOS JOAO BANDEIRA Vistos. Relatório dispensado (Lei 

9.099/95). Analisando detidamente os autos, verifico assistir razão ao réu 

quanto ao pedido de reconsideração. Sendo assim, considerando-se que 

o feito se encontra maduro para julgamento, passo a sua análise. 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido autoral é IMPROCEDENTE. 

Trata-se de ação de cobrança promovida pelo autor que alega ser credor 

do réu da quantia de R$=6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), 

referente a supostos serviços de pintura, fossa e outros serviços gerais 

realizados na residência pertencente ao réu. O requerido, porém, 

impugnou de forma específica o ocorrido, alegando, em suma, que os 

serviços contratados não foram executados em sua totalidade, bem como 

não foram feitos a contento. Diante da versão apresentada pelo requerido, 

impugnando especificamente os fatos alegados, inegável que recaía sobre 

o autor, a princípio, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. 

Explico. Ônus de provar: a palavra vem do latim, ónus, que significa cargo, 

fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao 

descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a 

parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A 

produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da 

condição de parte. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por 

Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência 

de um fato (Dig. XXII,3,2,). O autor precisa demonstrar em juízo a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu 

direito (Código de Processo Civil Comentado, Nelson NeryJúnior e Rosa 

Maria Andrade Nery, editora RT, SP, 3a edição, páginas 614/615). O 

requerente, porém, não de desincumbiu desse ônus. Segundo relato 

apresentado na inicial, o autor teria executado a totalidade do serviço 

contratado. Porém, nada há nos autos a fim de comprovar o alegado. Sem 

dúvida caberia ao autor, fornecedor do serviço, organizar-se de forma a 

comprovar a gradativa e regular execução do contrato, o que poderia 

perfeitamente se dar através das conhecidas “medições”, meio mais que 

usual na construção civil de constatação da execução do serviço e 

realização dos pagamentos parciais. Não obstante, a única prova 

apresentada pelo autor resume-se a notas dos produtos que 

supostamente foram utilizados na residência do requerido, sem qualquer 

valor probatório. Assim, diante da ausência de prova suficiente acerca da 

inadimplência do requerido e considerando os elementos constantes dos 

autos, a versão apresentada pelo autor torna-se temerária e sem 

embasamento comprobatório suficiente, sendo a improcedência do pedido 

medida de rigor. Não se trata de não alcançar um juízo de certeza acerca 

das alegações. Trata-se, isto sim, do não convencimento em razão da 

insuficiência da prova produzida. Não obstante, o pedido contraposto 

merece parcial procedência. Isto porque o requerido apresentou 

fundamentos e documentação suficiente à comprovação dos danos 

materiais suportados que, ressalte-se, sequer foi impugnado pela parte 

autora, mesmo devidamente intimado. Cumpre salientar que a regra do 

ônus da prova tem um sentido subjetivo na medida em que é premissa de 

atividade direcionada às partes. Assim, deverá o autor arcar com as 

consequências da ausência de impugnação específica. Insta ressaltar, 

ainda, que o autor mudou de endereço sem comunicar este Juízo, não 

sendo encontrado para ser intimado à segunda audiência de tentativa de 

conciliação, de modo que se verifica a falta de comprometimento e 

respeito para com a Justiça. No que toca ao dano moral, para sua 

configuração, o julgador deve ter por base a lógica razoável decorrente 

dos fatos que lhes são apresentados pelos demandantes, reputando dano 

apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação que, 

demonstrando-se anormais, venham a interferir intensamente, no 

comportamento psicológico do indivíduo, acarretando-lhe aflições, 

angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Portanto, o dano moral resulta 

de evidente infração ao conteúdo de direitos integrantes da personalidade, 

conforme a principiologia jurídica adotada pelo artigo 5º, V e X da 

Constituição Federal. Deve-se levar em consideração, para evitar 

situações que afrontam ao direito positivo pátrio, a existência de fatos que 

denotam a ocorrência de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação 

ou sensibilidade exacerbada, os quais estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Na verdade, pequenos dissabores e expectativas 

frustradas no dia-a-dia nem sempre são indenizáveis, sob pena de a vida 

social tornar-se inviável. Realmente, a vida em sociedade importa em 

conflitos permanentes e muitas vezes inevitáveis, mas, a despeito dos 

dissabores que possam causar, nem todos podem dar margem à 

indenização. Ademais, pelo que se extrai dos autos, nenhum outro 

acontecimento decorreu de tal conduta, ou seja, não teve a respectiva 

parte autora seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito; não 

houve protesto cambial, não teve a aludida parte seu nome maculado, 

perante a sociedade, enfim, nenhum efeito negativo lhe foi perpetrado em 

razão do referido acontecimento. Ressalte-se, da mesma forma, que não 

há qualquer prova nos autos de que, em decorrência dos referidos fatos, 

tenha havido qualquer mácula ou abalo ao crédito da parte citada. A 

jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso é pacífica no 

sentido de que só a dor real e profunda enseja danos morais, não meros 

aborrecimentos ou desgastes emocionais: "ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Recurso Inominado nº 

0062640-68.2014.811.0001 Origem: Quinto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: Marinalva Dias. Recorrida: Embracon Administradora 

de Consórcio Ltda. Data do Julgamento: 14/07/2017. E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS - ACOLHIDO - SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PROVA 

MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A PARTE CONSUMIDORA - 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA 

RECLAMADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO 

ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
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Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas 

pagas pelo participante far-se-á nos moldes previstos no contrato. Para a 

configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a 

direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações 

corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, 

não são suficientes para caracterizar o dano moral. Recurso conhecido e 

parcialmente provido." Nestes termos, não se denota qualquer prejuízo 

moral no caso em análise. A situação em apreço configura-se como mero 

dissabor ou transtorno comum decorrente de relação comercial, o que, 

salvo prova em contrário da existência de real constrangimento ou 

exposição da pessoa à situação vexatória, não é suficiente para 

caracterizar a ocorrência de dano passível de indenização. Desta forma, 

em razão do acima exposto, inexistindo danos morais a serem 

contemplados, não cabe a consequente reparação, pois, in casu, não 

restou comprovado qualquer prejuízo que pudesse, porventura, ensejar tal 

sua reparação. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado pelo autor e PROCEDENTE EM PARTE o pedido contraposto, 

para DECLARAR RESCINDIDO o contrato entabulado entre as partes e 

CONDENAR EM PERDAS E DANOS o autor ao pagamento da quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) à parte requerida, com juros legais a partir do 

evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

efeito prejuízo. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-58.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JACOB (ADVOGADO(A))

ADEMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SARA COSTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010003-58.2014.8.11.0080. REQUERENTE: ADEMAR AUGUSTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela TELEFONICA BRASIL S/A alegando 

omissão na r. sentença proferida, eis que não fundamentou os danos 

morais. Não assiste razão ao Embargante. Com efeito, o dano moral 

experimentado pela parte autora no caso dos autos é presumido, 

conforme bem salientado na decisão, porquanto restou reconhecida a 

inexistência da relação jurídica. De toda sorte, considerando-se que a 

parte requerida opôs embargos de declaração visando atacar a sentença 

condenatória proferida e, posteriormente, cumpriu voluntariamente a 

obrigação de pagar, é caso de não acolhimento. Ante o exposto, REJEITO 

os embargos opostos, mantendo a sentença inalterada. Intime-se a parte 

Requerente para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-88.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO WEBER (REQUERENTE)

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA (ADVOGADO(A))

NELSON ZISMAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010033-88.2017.8.11.0080. REQUERENTE: CESAR AUGUSTO WEBER 

REQUERIDO: NELSON ZISMAN Vistos. Relatório Dispensado na forma do 

art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação Concluída a fase postulatória, 

verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento 

integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na 

espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é PARCIALMENTE PROCEDENTE. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizado por CESAR AUGUSTO WEBER alegando ter realizado 

diversos serviços para o requerido NELSON ZISMAN, entretanto não 

recebeu os valores acordados. Ao final, pugnou pela condenação do 

requerido no valor de R$ 7.015,00. Não juntou documentos. A parte 

requerida apresentou contestação aduzindo que o contrato verbal 

realizado com o Autor foi de R$3.500,00, nos aproximadamente 12 ha de 

terra do requerido, calculando-se que o requerente faria todo o serviço 

gastando no máximo 25 horas de trator totais, tendo efetuado a compra de 

400 litros de óleo diesel, gastando o valor de R$1.536,00 (hum mil, 

quinhentos e trinta e seis reais). Por fim, afirmou o réu que já efetuou 

pagamentos que totalizam o valor de R$2.536,00 e enfatizou que ainda 

deveria para o requerente a importância de R$ 964,00 (novecentos e 

sessenta e quatro reais) ao autor, ocasião que este recusou o 

recebimento do pagamento. Efetuou, ainda, pedido contraposto pugnando 

pela condenação do autor ao pagamento de R$ 7.029,20 em razão dos 

prejuízos sofridos pela má prestação de serviço do autor. Juntou notas 

fiscais dos produtos adquiridos. Pois bem. O ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

com fundamento no art. 373 do CPC. E o demandante não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia. Não há prova nos autos do alegado 

pela parte autora. Ocorre que, pela análise da peça contestatória, verifico 

que o réu reconheceu juridicamente o pedido do autor, ainda que parcial, 

eis que afirmou que ainda deve ao requerente a importância de R$ 964,00 

(novecentos e sessenta e quatro reais) pelos serviços prestados por ele, 

confirmando a versão de que os serviços foram efetivamente prestados 

pelo requerente, ainda que insatisfatoriamente (réu alega que dos 

serviços prestados, 50% “foram adequados”). Deste modo, de rigor o 

pagamento ao autor da importância incontroversa (R$ 964,00), com 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Quanto ao pedido 

contraposto, razão também não assiste ao réu. Com efeito, o réu não 

juntou provas a embasar o alegado prejuízo suportado anunciado no 

pedido contraposto, pelo contrário, afirmou que os serviços foram 

devidamente prestados pelo autor, obtendo um sucesso de 50% na 
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germinação da área, e a outra metade quer imputar os seus prejuízos ao 

autor mesmo sem juntar provas neste sentido, desconsiderando-se outros 

fatores tais como qualidade dos insumos adquiridos, fatores climáticos 

etc. Portanto, não houve constatação do prejuízo narrado pela parte 

requerida, de modo que é totalmente inviável o acolhimento do seu pedido. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

pelo autor e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR o réu 

ao pagamento da quantia de R$ 964,00 (novecentos e sessenta e quatro 

reais), com juros legais de 1% ao mês, contados da citação, e corrigido 

monetariamente, pelo índice INPC, desde o ajuizamento desta ação. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-92.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JACOB (ADVOGADO(A))

RAFAEL PINHEIRO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

DEBORA F DOS SANTOS SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010143-92.2014.8.11.0080. REQUERENTE: RAFAEL PINHEIRO 

FERNANDES REQUERIDO: DEBORA F DOS SANTOS SILVA - ME Vistos 

(META 2 CNJ). Relatório dispensado. Concluída a fase postulatória, 

verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento 

integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na 

espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é PROCEDENTE. A responsabilidade pelos cadastros, 

exame dos documentos, celebração de contratos, idoneidade de 

informações, entre tantas prestações de serviço, é da empresa ré. 

Verifica-se que a autora não realizou qualquer relação jurídica com a ré. 

Aliás, a ré não comprovou, em momento algum, a existência de vínculo 

jurídico entre as partes (não há qualquer contrato ASSINADO pela parte 

autora), muito embora tenho sido intimada DUAS VEZES para apresentar. 

Desse modo, no que diz respeito à existência de vínculo jurídico entre a 

parte autora e a ré, alternativa não há senão reconhecer a inexistência de 

relação jurídica entre as partes litigantes, visto que a ré tinha o ônus de 

juntar documentos específicos e verossímeis, mas não o fez. Firma-se, 

portanto, que a demandada não se desincumbiu do onus probandi que lhe 

cabia. De conformidade com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se 

eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a 

inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiros. Entretanto, é objetiva a responsabilidade do apelante pelo fato 

do serviço, por ele fornecido, ter apresentado falhas, conforme dispõe o 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, “as instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias” (enunciado 479 da súmula do Superior Tribunal de 

Justiça). No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão 

ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (Ag 1.379.761). Ou seja, quando a inclusão indevida é feita 

por consequência de um serviço deficiente prestado por uma instituição 

bancária, a responsabilidade pelos danos morais é do próprio banco, que 

causa desconforto e abalo psíquico ao cliente. No tocante ao 

ARBITRAMENTO do valor da condenação por DANO MORAL, a fixação se 

baseia no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Nesse 

sentido, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, 

tenho que a condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. Diante 

do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexistência do débito 

descrito na petição inicial, bem como CONDENAR a empresa ré ao 

pagamento da quantia de R$3 mil (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais, com correção monetária, segundo o INPC, acrescido de 

juros de mora em 1% ao mês, ambos desde a data de hoje. Não há custas 

ou honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). P.R.I. QUERÊNCIA, 13 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55073 Nr: 1120-28.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Agricultura no Vale LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA, Eunice Maria 

Graebin Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a parte autora a recolher 

as Custas Judiciais e Taxa Judiciária referentes à distribuição da presente 

carta precatória, bem como para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56552 Nr: 1716-12.2018.811.0079

 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: ANA MARIA DA SILVA FREITAS

 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: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar impugnação à contestação juntada em 04/06/2018, Ref: 

11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53122 Nr: 255-05.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Raimundo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB Carvalho e Carvalho Comercio de Sementes 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Godoy - OAB:GO 35.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 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 a 

INTIMAÇÃO do patrono(a) da parte requerente Ricardo Godoy, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

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.: 39828 Nr: 75-57.2016.811.0079

 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 Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Barbosa Santana, EDERSON 

BARBOSA SANTANA

 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 abrir vistas dos autos ao patrono da parte 

requerente para se manifestar, no prazo de 10 (dias), acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça de referência 23, juntada em 11/05/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35463 Nr: 2109-73.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Xavier da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACQUELINE 

CAVALCANTE MARQUES, para devolução dos autos nº 

2109-73.2014.811.0079, Protocolo 35463, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30957 Nr: 943-74.2012.811.0079

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Despacho.

Vistos em correição, etc.

 Os presentes autos necessitam de análise detalhada, incompatível com 

as atividades correicionais. Portanto, voltem-me conclusos após a 

correição.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 1622 Nr: 757-32.2004.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO CORAZZA, ROSITA ALCIONE 

ICASSATTI CORAZZA, ANTONIO DE MORAIS PINTO JÚNIOR, ELIEL 

CORAZZA, DORALICE BENEDITA CAVENACHI CORAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, para prosseguir 

no feito ou requerer o que entende de direito, eventualmente indicando 

bens passíves de penhora.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30957 Nr: 943-74.2012.811.0079

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11135 Nr: 462-03.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato - CRMV-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Salomão & Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte exequente para manifestar-se no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6502 Nr: 643-43.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Brito de Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana 

de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT, Claúdio Palma Dias - OAB:MT - 3523-A, GABRIEL 

ADORNO LOPES - OAB:14308, Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6.072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239/MT, Edson Ferreira Freitas - OAB:121.567/SP, THAMÉYA 

LOURENÇO BARBOSA SILVA - OAB:24967/B

 Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de 

impugnação para discussão da matéria, CONDENO a parte 

exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor pretendido no cumprimento de sentença (art. 85, §§ 1º 

e 2º do CPC/2015). P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53854 Nr: 2297-11.2018.811.0052

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Lopes Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Magela de Oliveira Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., Trata-se de MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ATENTADO 

proposta por LINDOMAR LOPES PINHEIRO contra GERALDO MAGELA DE 

OLIVEIRA ALMEIDA, ambos devidamente qualificados a petição inicial, a 

qual foi protocolizada em 10/07/2018. (...) Tendo em vista que o presente 

processo foi protocolizado em 10/07/2018, ou seja, já na vigência da Lei 

13.105/2015 (CPC/2015), verifico que há, no caso, ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, uma vez que a parte autora não se observou o requisito 

processual objetivo intrínseco do formalismo processual. A não 

observância de tal requisito processual implica em invalidade do 

procedimento adotando. Contudo, nada impede que a parte ingresse com 

pedido na própria demanda principal, já que o ilícito processual, que antes 

era combatido por meio de processo autônomo, pode ser combatido com 

pedido incidental, o que poderá ser punido com multa, além das 

consequências previstas no artigo 77 do CPC/2015. Por todo exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil de 2015. Custas pela parte 

autora. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo com 

as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46081 Nr: 1935-43.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rute Vicente de Assis Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 2) INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.

3) Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

4) Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a parte autora, para, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar.

5) Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45381 Nr: 1613-23.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Raimundo Carlos Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 45381

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pela BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor de RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA ambos devidamente 

qualificados.

À ref. 4 foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo constante 

na exordial.

Intimado para efetuar a complementação pagamento da diligência do oficial 

de justiça, a parte autora pugnou pela desistência da ação (ref.20), com o 

argumento de que não possui mais interesse no prosseguimento do feito.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Tendo em vista a manifestação da parte autora em que requer a 

homologação da desistência da presente ação (ref. 20), pois não tem 

interesse no seu prosseguimento, a homologação do pedido é medida que 

se impõe.

Por todo exposto, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação feito pela parte autora (ref.20), com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII do Código de Processo Civil.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista que não houve a 

formação a triangularização processual.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54868 Nr: 2943-21.2018.811.0052

 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: José Alves da Silva, Lúcia Rosalina da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 54868)(...)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.Inicialmente, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, a necessidade de dilação 
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probatória, nos termos do inciso I do art. 355, do CPC, tampouco a 

incidência disposta no art.1.574, parágrafo único, Código Civil.Cumpre 

assinalar ser desnecessária qualquer discussão acerca do lapso temporal 

da separação do casal com o advento da Emenda Constitucional n. 66, de 

13 de julho de 2010, bastando, doravante, tão somente, o requerimento de 

divórcio.Acerca da inovação trazida pela EC/66 vasta doutrina vem se 

manifestando. Vejamos:“(...) Dessa forma, coadunando-se o raciocínio 

supracitado e estando os cônjuges, em comum acordo, com o propósito 

de dissolver o casamento, não resta outra alternativa para o Juízo senão a 

decretação do divórcio.Por todo exposto, HOMOLOGO o presente acordo 

no tocante à dissolução do casamento para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, razão por que DECRETO o divórcio das partes, com o qual 

DECLARO rompido o vínculo matrimonial.DECLARO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, na forma do inciso III do artigo 487 do 

CPC.A demandante retornará a usar o nome de solteira, qual seja, “BRUNA 

ROSA”.CONDENO os demandantes ao pagamento das despesas e custas 

processuais, DECLARANDO SUSPENSA, todavia, a sua exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, nos termos da Lei.P.R.I.C.Transitada em julgado 

a sentença, EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação ao Cartório 

de registro civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41960 Nr: 1990-28.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Tomaz de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Tomaz Freitas Garcia - 

OAB:325.804, Carolina Nicole Zanotto - OAB:103.528/RS, Crisley 

Scapini - OAB:89.133/RS, Grace Alves da Silva - OAB:MT - 15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13 431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:OAB/MT 12.099-B

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da 

exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC/15, para:I. CONDENAR o Requerido ao pagamento à 

Requerente na importância de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), a título de 

indenização por danos morais, nos termos de art. 14 do CDC, juros de 

mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita 

a partir do evento danoso (Súm. 54 STJ), bem como a correção monetária 

a partir da prolação da sentença. (Súmula n° 362).Diante do exposto, 

CONDENO a parte ré ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15. Transitada em 

julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.P. 

R. I. C.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55136 Nr: 3100-91.2018.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Augustinho Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Processo n° 3100-91.2018.811.0052 – Código 55136

Vistos etc.,

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para ciência e/ou 

manifestação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11138 Nr: 465-55.2009.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariza Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº 465-55.2009.811.0052 – Código 11138

Vistos...

Cuida-se de AÇÃO PENAL em desfavor de JOSÉ CARLOS MOREIRA DA 

CUNHA, pela prática dos crimes previstos no art. 121 do CP, na forma 

tentada, e no art. 12 da Lei 10.826/03.

Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO do retorno dos autos.

Após, expeça-se a guia de execução definitiva e arquive-se este 

processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33839 Nr: 720-37.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Jardim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Autos n. 720-37.2014.811.0052 (Código: 33839) Vistos etc., Cuida-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 7.210/84 - 

instaurado em desfavor de MARCOS JARDIM DE SOUZA. É O RELATÓRIO. 

DECIDO Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa 

de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do 

Código Penal. § 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será 

convertida quando o condenado: c) recusar-se, injustificadamente, a 

prestar o serviço que lhe foi imposto; No presente caso, nota-se que o 

reeducando esta agindo em absoluto descaso com o poder judiciário, uma 

vez que, mesmo após audiência de justificação, insistiu em não cumprir o 

que lhe foi determinado. Dessa forma, a conversão da sua pena restritiva 

de direito em privativa de liberdade é medida que impõe. Nesse sentido, 

decidiu o STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIA 

INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. 

CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE 

LIBERDADE. PACIENTE ADVERTIDO DAS CONSEQUÊNCIAS DO 

DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS PENAS RESTRITIVAS DE 

DIREITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO 

CONHECIDO. Assim, por via de consequência, converto a pena restritiva 

de direito em privativa de liberdade, que deverá ser cumprida em regime 

inicialmente aberto. Designo audiência admonitória, para a fixação das 

condições do regime, para o dia 18 de outubro de 2018, às 14 horas. 

Determino ainda: 1- Realize-se o cálculo da pena; 2- Intime-se o 

reeducando da designação da audiência e para que informe se possui 

condições financeiras de constituir advogado, devendo o senhor oficial de 

justiça certificar a resposta; 3- Caso não possua condições financeiras de 

constituir advogado, à conclusão; 4- Intime-se a defesa e dê-se vista ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO, para que, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifestem em relação ao cálculo da pena. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rio Branco, 06 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33472 Nr: 443-21.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 1º Vara Criminal de Viana/ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Neres dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 443-21.2014.811.0052 – Código 33472

Vistos...

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de VALMIR NERES DOS SANTOS.

Às fls. 517/517-v, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a intimação da defesa 

para que se manifeste novamente quanto ao pedido de autorização de 

mudança para Americana/SP.

Ciente da Guia de Execução Penal (fls. 518/550), determino:

1- Certifique se a Guia de Execução Penal está de acordo com o artigo 

106 da Lei de Execução Penal.

2- Certifique se há outro executivo de pena em desfavor do reeducando 

nesta comarca. Caso haja, proceda-se a unificação.

3- Realize-se novo cálculo.
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4- Intime-se novamente a defesa do reeducando para que se manifeste 

quanto ao pedido de fls. 507/513 e em relação ao cálculo da pena.

5- Remetam-se os autos à Representante do Ministério Público, para 

ciência da guia, bem como para manifestação sobre o cálculo.

6- Após, à conclusão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32160 Nr: 622-86.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otílio Bento Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 622-86.2013.811.0038 – Código: 32160

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de OTÍLIO BENTO ROSA.

 Certificado o integral cumprimento da pena (fl. 81), o MP pugnou pela 

extinção da punibilidade (fl. 84).

Pois bem.

 Diante do integral cumprimento da pena imposta, com base no artigo 202 

da Lei de Execução Penal, DECLARO EXTINTA A PUNILIBIDADE do 

reeducando OTÍLIO BENTO ROSA.

Transitada em julgado, oficie-se ao TRE, ao Gerente de Informação Cível e 

Criminal e ao Papiloscopista da Polícia Federal, comunicando o 

cumprimento integral da pena.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8746 Nr: 794-38.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luismar de Assis Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 794-38.2007.811-0052 – Código 8746 Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 7.210/84 - 

instaurado em desfavor de LUISMAR DE ASSIS FERREIRA. Às fls. 

160/160-v, juntou-se nova Guia de Execução Penal. Às fls. 177/178, foi 

informado que o reeducando teve 21 (vinte e uma) faltas em um período 

de 90 (noventa) dias. Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO pela 

conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e pela 

regressão cautelar para o regime fechado, com consequente expedição 

de mandado de prisão (fls. 180/185). É O RELATÓRIO. DECIDO. A 

providência cautelar é indispensável nas hipóteses em que o fato atribuído 

ao recuperando, por si, revela possível comprometimento à execução da 

pena. Portanto, inexistindo impedimento legal, a regressão cautelar de 

regime é diligência que se impõe para buscar a completa satisfação da 

pretensão punitiva estatal. Isso posto, determino a REGRESSÃO 

CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA do recuperando 

LUISMAR DE ASSIS FERREIRA, já qualificado nos autos, residente na Rua 

José Martins Ferrari, s/nº, Bairro Vila Maria, em Rio Branco/MT, para o 

REGIME PRISIONAL FECHADO. Consequentemente, suspendo o regime 

mais benéfico e determino a expedição de mandado de prisão, 

encaminhando-o aos órgãos responsáveis e anotando no Banco Nacional 

de Mandados de Prisão – BNMP. 1- Expeça-se mandado de prisão, 

constando deste cláusula de comparecimento imediato ao Juízo da 

Execução; 2- Registre-se o mandado no Banco Nacional de Mandados de 

Prisão; 3- Tão logo seja realizada a prisão do reeducando, voltem os autos 

conclusos para designação de audiência de admonitória; 4- Realize-se 

novo cálculo de pena nos termos do MGP, deixando de contabilizar como 

pena cumprida os dias em que o recuperando deixou de prestar serviços 

à comunidade. 5- Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO. Cumpra expedindo 

o necessário, com URGÊNCIA. Às providências. Rio Branco/MT, 06 de 

setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32252 Nr: 708-57.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Mafra Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Processo nº. 708-57.2013.811.0038 – Código: 32252

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de MÁRCIO MAFRA COSTA.

 Certificado o integral cumprimento da pena (fl. 81), o MP pugnou pela 

extinção da punibilidade (fl. 84).

Pois bem.

 Diante do integral cumprimento da pena imposta, com base no artigo 202 

da Lei de Execução Penal, DECLARO EXTINTA A PUNILIBIDADE do 

reeducando MÁRCIO MAFRA COSTA.

Transitada em julgado, oficie-se ao TRE, ao Gerente de Informação Cível e 

Criminal e ao Papiloscopista da Polícia Federal, comunicando o 

cumprimento integral da pena.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32157 Nr: 619-34.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Processo nº 619-34.2013.811.0052 – Código 32157

Vistos etc.,

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de MANOEL PEDRO DA SILVA.

Realizada audiência admonitória (fls. 152/153), este Juízo foi informado 

que o reeducando não compareceu à Cadeia Pública local para a 

instalação do dispositivo de monitoramento eletrônico (fl. 161).

À ref. 165, certificou-se que o reeducando estava comparecendo 

regularmente até aquela data.

Tendo em vista o comunicado à fl. 161, designo audiência de justificação 

para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14h00min.

Diante do lapso temporal decorrido da data da certidão de ref. 161, 

certifique-se novamente se o reeducando tem comparecido mensalmente 

em juízo para informar/justificar suas atividades.

Determino ainda:

1- Intime-se MANOEL PEDRO DA SILVA da designação de audiência 

admonitória. No ato, o senhor oficial de justiça deverá perguntar se o 

reeducando possui condições financeiras de constituir advogado, 

devendo certificar a resposta.

2- Caso não possua condições para constituir advogado, à conclusão.

3- Realize-se novo cálculo de pena, nos termo do MGP.

4- Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10993 Nr: 359-93.2009.811.0052

 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): José Carlos Moreira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Leonardo Pereira 

Segurado - OAB:25558/GO

 Processo nº 359-93.2009.811.0052 – Código 10993

Vistos...
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Cuida-se de AÇÃO PENAL em desfavor de JOSÉ CARLOS MOREIRA DA 

CUNHA, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO do retorno dos autos.

Após, expeça-se a guia de execução definitiva e arquive-se este 

processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44388 Nr: 1037-30.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1037-30.2017.811.0052 – Código 44388

Vistos etc.,

Trata-se de medida cautelar de busca e apreensão em desfavor do 

senhor João Roberto Pereira Balbino, por ter levado consigo a criança G. 

V. F. B para Salto do Céu/MT, privando da convivência com sua mãe 

Izamara Ferreira Toledo, após uma discussão.

A liminar foi concedida à ref. 6.

Quando do seu cumprimento, não foi possível proceder com o mandado de 

busca e apreensão, tendo em vista que a criança já teria sido entregue a 

sua genitora Izamara, ora requerente, conforme mandado e certidão de 

ref. 17.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a perda do objeto em detrimento à natureza satisfativa 

desta ação, na toada da cota Ministerial de ref. 62 e nos termos do art. 

296 e art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, REVOGO a 

tutela anteriormente concedida e julgo o presente feito EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Ademais, de acordo com os serviços prestados pelo defensor dativo 

nomeado neste processo, ARBITRO a título de honorários advocatícios o 

importe de 1,5 URH, R$ 1.344,76 (mil trezentos e quarenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos) ao Dr. Amós Medeiros dos Santos – OAB/MT 

21.378. EXPEÇA-SE a respectiva certidão.

 Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVE-SE procedendo 

com as anotações e baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42526 Nr: 170-37.2017.811.0052

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JDdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Autos nº 170-37.2017.0052 (Código: 42526)

Vistos etc.,

DEFIRO “in totum” o pleito Ministerial de ref. 78, pelo que DETERMINO seja 

realizado novo estudo psicossocial com a Sra. Thaís Cristina, bem como 

sua intimação para se manifestar quanto ao relatório de ref. 64, tendo em 

vista a notícia de que ela se encontra nesta Comarca de Rio Branco/MT.

 Desta feita, OFICIE-SE à Equipe Multidisclinar deste Juízo para que realize 

estudo psicossocial, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme 

determinado.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39014 Nr: 370-78.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVGA, RGdSFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 370-78.2016.811.0052 – Código 39014

Vistos etc.,

Em detida análise e em consonância à cota Ministerial de ref. 134 e ofício 

acostado à ref. 137, tendo em vista que o adolescente infrator J. V. G. A., 

atualmente maior de idade, iniciou prática de ilícito penal (n. 

1895-27.2018.811.0052 – cód. 53254), EXTINGO o presente, nos termos 

dos arts. 180, inciso I, e art. 181 do ECA c/c art. 46, §1º, da Lei do 

SINASE.

ARQUIVE-SE com as anotações e baixas estilares.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53009 Nr: 1738-54.2018.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Araújo Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Declaro encerrada a instrução processual.

Saem os presentes intimados para apresentação de memorias finais, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 403, § 3º do 

CPP.

 Apresentados os memoriais finais, façam-me CONCLUSOS para prolação 

da sentença.

Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52358 Nr: 1342-77.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 Ademais, INTIME-SE PESSOALMENTE o Dr. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO 

PAIVA, OAB/MT nº 22.398, dando ciência desta decisão e advertindo-o 

que a prática reiterada de ausência/insuficiência defesa, acarretará em 

sua exclusão da lista de dativos criminais desta Comarca. REMETA-SE 

cópia destes autos à Delegacia de Polícia com a finalidade de apuração 

das responsabilidades dos indivíduos indicados pelo réu em seu 

interrogatório.Após cumprimento das determinações acima, encaminhe-se 

os presentes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para apresentação de 

memorias finais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 403, § 

3º do CPP. Apresentados os memoriais finais, façam-me CONCLUSOS 

para prolação da sentença.Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8450 Nr: 536-28.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marinete Targa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os REJEITO, 

mantendo na íntegra a decisão de fls. 206/206-v.Em relação a apelação já 

interposta pela Embargada, esta deverá ser processada independente de 

ratificação, nos termos do que dispõe o artigo 1.024, § 5º do CPC, de 

forma que, nos termos dos artigos 1.009 e 1.010, ambos do CPC, 

DETERMINO:1)INTIME-SE a parte EXECUTADA/APELADA para apresentar 
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contrarrazões NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, com início a partir da 

intimação pessoal;2)Se a parte apelada interpuser apelação adesiva ou as 

contrarrazões ao recurso principal ventilarem as matérias elencadas no 

art. 1.009, §1º, do CPC/2015, quais sejam, questões não preclusas 

suscitadas em preliminares as quais não comportavam agravo de 

instrumento, INTIME-SE a parte APELANTE para se manifestar sobre elas, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.3)Após as formalidades acima, 

encaminhem-se os autos ao E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 1ª 

Região (art. 1.009, § 3º, do CPC/2015), com as homenagens de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Rio Branco/MT, 09 de agosto de 

2018.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30130 Nr: 1324-03.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Souza, MBdS, VBdS, ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7957 Nr: 133-59.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Laide Rodrigues Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19353, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor depositado.

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta bancária ora 

informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – Judicial.

Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32282 Nr: 741-47.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. V. de Oliveira - ME, Ernandi Vicente de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Falcão Ferreira - 

OAB:11.242-MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37688 Nr: 1007-63.2015.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Augusto de Oliveira 

Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto todo exposto, e por tudo mais que dos autos consta e com base no 

artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, DEFIRO a GUARDA das crianças MICAIAS BATISTA CAMPOS, 

MICAUÃ BATISTA CAMPOS e MIQUÉIAS BATISTA CAMPOS ao requerente 

MAXWELL CAMPOS. Posto isso, declaro extinto o processo com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

devendo o responsável prestar compromisso de bem e fiel desempenho 

do encargo, mediante termos nos autos. Lavre-se o termo de guarda nos 

termos do art. 32 do ECA.Isento de custas. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10933 Nr: 265-48.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciderval Carvalho de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monise Fontes Barreto - 

OAB:7882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Vistos etc., (...) Tendo em vista a existência de crédito no valor de R$ 

162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) em favor do executado 

CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO, decorrente do contrato de compra 

e venda de imóvel rural firmado com Irineo de Oliveira e Katia Silene Mantel 

de Oliveira, juntado à referência 07, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos 

formulados pela parte exequente para DETERMINAR a PENHORA do 

referido crédito. INTIMEM-SE, POR MANDADO, os compradores IRINEO DE 

OLIVEIRA e KATIA SILENE MANTEL DE OLIVEIRA, para promoverem a 

SUSTAÇÃO do cheque 0000713, da conta 17342-8, agência Sicredi da 

cidade de Lambari D’Oeste-MT, pós-datado para o dia 25/09/2018, 

conforme pactuado no item “f” do contrato entabulado entre o executado e 

os compradores IRINEO DE OLIVEIRA e KATIA SILENE MANTEL DE 

OLIVEIRA, bem como para DEPOSITAREM EM JUÍZO, na conta única, 

vinculada ao presente processo o referido valor. Deverá conter na 

intimação que o descumprimento implicará ato atentatório e dignidade da 

justiça, nos termos do artigo 774, III e IV, do CPC, e acarretará em MULTA 

DE 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, conforme 

prevê o artigo 774, parágrafo único, do CPC. INTIMEM-SE AS PARTES. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32339 Nr: 799-50.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 799-50.2013.811.0052 – Código 32339

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de justificação outrora aprazada para o dia 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14H00MIN, devendo as partes serem intimadas 

nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46433 Nr: 2108-67.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FRANCISCO GONÇALVES, EDNÉIA 

PASQUALOTTE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS BERNABÉ, SILVIA ROCHA 

BERNABÉ, SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE 
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CAPÃOGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMEIRE PASQUALOTTE 

GONÇALVES AZERÊDO - OAB:20912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Eugênio Fernandes - 

OAB:4282

 “Vistos etc., (...) Todavia, destaca-se que a sentença faz coisa julgada 

às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, conforme 

dispõe expressamente o art. 506, do CPC.Portanto, embora os 

proprietários originários da Matrícula R.01/M3272, no Cartório do 1º Ofício, 

da Comarca de Rio Branco-MT tenham firmado acordo judicial com os 

primeiros adquirentes indicados no R.01/M3272, não é possível saber se o 

cancelamento do referido registro atingirá direito de terceiro, uma vez que 

a certidão da matrícula foi juntada de forma incompleta nos autos.Assim, 

tendo em vista que a sentença homologatória do acordo é ineficaz em 

relação a terceiros que não fizeram parte desta ação, nos termos do art. 

506, do CPC, POR PRUDÊNCIA, DETERMINO a intimação dos 

autores/exequentes para juntar a COMPLETA certidão atualizada da 

Matrícula R.01/M3272 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 

Rio Branco-MT, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42305 Nr: 76-89.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronielton Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo n.º 76-89.2017.811.0011 – Código: 42305

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça, 

devidamente certificado o trânsito em julgado do acórdão à ref. 126, 

EXPEÇA-SE guia de execução definitiva.

Cumprida as formalidades supramencionadas, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixas de estilo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38983 Nr: 353-42.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Donizete Venancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

7/11/2018, às 15:30 horas.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 40/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RICARDO NICOLINO DE CASTRO – 

MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

CONSIDERANDO que a servidora JOVITA LÚCIA DE ARRUDA SANTANA – 

Matricula n. 4222, Distribuidora Judicial desta Comarca, encontra-se de 

licença médica no período de 10/09/2018 a 24/09/2018 (15 dias), conforme 

CID- I10 + E78;

 R E S O L V E:

I – DESIGNAR o Senhor ADÃO SOBRINHO PEREIRA, matricula 4432, para 

substituir a Distribuidora Judicial desta Comarca a partir do dia 10/09/2018 

a 24/09/2018, no período de Licença Médica da Sra. Distribuidora Judicial.

 II – PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE, encaminhando-se cópia 

desta Portaria ao departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Rosário Oeste, 10 de Setembro de 2018.

 RICARDO NIOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 40/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RICARDO NICOLINO DE CASTRO – 

MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

CONSIDERANDO que a servidora JOVITA LÚCIA DE ARRUDA SANTANA – 

Matricula n. 4222, Distribuidora Judicial desta Comarca, encontra-se de 

licença médica no período de 10/09/2018 a 24/09/2018 (15 dias), conforme 

CID- I10 + E78;

 R E S O L V E:

I – DESIGNAR o Senhor ADÃO SOBRINHO PEREIRA, matricula 4432, para 

substituir a Distribuidora Judicial desta Comarca a partir do dia 10/09/2018 

a 24/09/2018, no período de Licença Médica da Sra. Distribuidora Judicial.

 II – PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE, encaminhando-se cópia 

desta Portaria ao departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Rosário Oeste, 10 de Setembro de 2018.

 RICARDO NIOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81374 Nr: 1332-93.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miranda de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Lucas Di Pietro 

Maidana - OAB:23.541/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a advogada do réu a apresentar 

resposta a acusaçao no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58697 Nr: 72-83.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenal Jonas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da ausência deste magistrado da 

Comarca de Rosário Oeste/MT, em virtude de Convocação do Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso – TRE/MT, pra participação de um curso 

no município de Cuiabá/MT, redesigno nova assentada para o dia 28 de 

novembro de 2018 às 16h30min.

Por fim, a vista da certidão de ref. 56, intime-se a defesa para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente o endereço das testemunhas arroladas, 

a fim de que se façam presentes na audiência redesignada.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72586 Nr: 1155-66.2017.811.0032
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Santos Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:OAB/MT 6.730, ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:18049/O

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da ausência deste magistrado da 

Comarca de Rosário Oeste/MT, em virtude de Convocação do Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso – TRE/MT, pra participação de um curso 

no município de Cuiabá/MT, redesigno nova assentada para o dia 28 de 

novembro de 2018 às 15h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61784 Nr: 1313-92.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Sebastião da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Certifico que o réu manifestou interesse em recorrer da sentença de 

pronuncia em certidão de ref:118. Nos termos do Provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado do réu, 

para apresentar o recurso no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55177 Nr: 210-84.2014.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiroyoshi Konno, Taeko Konno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dálvio Tschinkel - 

OAB:2039-OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rodeline Coquetti - 

OAB:OAB/MS 12.692

 Certifico que tendo em vista que o ar da carta intimação ainda não voltou 

ate a presente data, assim sendo este gestor efetuou uma ligação ao 

senhor FLARES e este por sua vez me informou que já recebeu a 

intimação e está tomando as providencias necessárias para proceder a 

realização da hasta publica determinada na decisão de fls.143/144 e de 

fls. 153.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52884 Nr: 989-73.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFdAR, Adilza Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Reimers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRO REIMERS, Filiação: Ari 

Reimers e Elveni Sedila Reimers, brasileiro(a), pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 268,58 (Duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e 

oito centavos)

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de prestação alimentícia 

proposta por ANA CLARA FERREIRA DE ALMEDIA REIMERS e sua 

genitora, em desfavor de ALEXANDRO REIMERS, brasileiro, lavrador, 

redidente em lugar incerto e nao sabido, no percentual de 40% do salário 

minimo que deveria ser pago pelo executado até o dia 10 (dez0 de cada 

mes. O executado encontra-se em débito com a pensão desde o mes de 

dezembro/2012, deixando a filha entrege a propria sorte. Requer os 

benefícios da justiça gratuita, bem como a condenação do requerido ao 

pagamento da pensão a menor.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Tendo em vista que a parte 

requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme se 

depreende dos autos, a parte requerente, petição acostada à fl. 94, 

requer a expedição de citação editalícia, com o fito de dar regular 

prosseguimento ao processo.DEFIRO o pedido de fl. 94. Com efeito, nos 

termos do art. 256, inciso II do Código de Processo Civil, determino a 

citação por edital em nome da parte requerida ALEXANDRO REIMERS, com 

prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes do art. 257, III do CPC.Decorrido o 

prazo de citação sem o comparecimento espontâneo da parte requerida 

nos autos, voltem-me os autos conclusos para nomeação de curador 

especial, uma vez que a Defensoria Pública já assiste a parte 

exequente.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 GRANADO 

MARTINS, digitei.

Rosário Oeste, 10 de setembro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 1035-57.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ItauCard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONDINA CERILA DE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco requerente, para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79888 Nr: 445-12.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco requerente, para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça de ref:16, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71822 Nr: 732-09.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da ausência deste magistrado da 

Comarca de Rosário Oeste/MT, em virtude de Convocação do Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso – TRE/MT, pra participação de um curso 

no município de Cuiabá/MT, redesigno nova assentada para o dia 28 de 

novembro de 2018 às 13h30min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69257 Nr: 2392-72.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Junior Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 Vistos.

Considerando a ausência injustificada do advogado constituído do 

acusado, Dr. Raul Coelho Curvo – OAB/MT 11.732, nomeio para o ato o Dr. 

Nilton Marcos Nunes Pereira – OAB/MT 15.481/O, e dessa forma, condeno 

o réu ao pagamento de seus honorários, os quais fixo em 3,0 URH’s. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do advogado nomeado para o ato.

Expeçam-se as cartas precatórias para inquirição das testemunhas 

WELLINGTON e ELIAMARA.

Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público, conforme requerido.

Por fim, expeça-se ofício à OAB/MT, para apurar a eventual infração 

disciplinar por parte do advogado Raul Coelho Curvo, considerando sua 

ausência injustificada ao ato, apesar de intimado.

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.: 69750 Nr: 2600-56.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinei Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

Homologo a desistência da testemunha DIRCE HONORATA DA SILVA.

Estando encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos autos ao 

MP, e após, intime-se a defesa, para que apresentem alegações finais no 

prazo legal. Em seguida, concluso para sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65275 Nr: 584-32.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Lourenço da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Cuiabá - OAB:

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da ausência deste magistrado da 

Comarca de Rosário Oeste/MT, em virtude de Convocação do Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso – TRE/MT, pra participação de um curso 

no município de Cuiabá/MT, redesigno nova assentada para o dia 28 de 

novembro de 2018 às 14h30min.

Por fim, Considerando as informações contida nos autos de código: 

25835, proceda com as seguintes intimações:

1. Intime-se a vítima DULCINEIA DA SILVA FIGUEIREDO no endereço: Rua 

B, s/n.º, Bairro Monjolo, Rosário Oeste/MT, telefone: (65) 9.9811-9511.

2. Intime-se a testemunha MARIONICE DA SILVA FIGUEIREDO no 

endereço: Avenida Pernambuco, n.º 386, Bairro: Rio Verde, em frente ao 

botequinho “ponto com”, Lucas do Rio Verde/MT, telefone: (65) 

9.9696-2175.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

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.: 58605 Nr: 39-93.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a carta precatoria 

juntada aos autos (ref:50), bem como requerer o que entender de direito 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52417 Nr: 576-60.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Soares de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Figueiredo da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651, Jane Rodrigues Barros do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:OAB/MT nº.6.730

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da ausência deste magistrado da 

Comarca de Rosário Oeste/MT, devido Convocação do Tribunal Regional 

Eleitoral de Mato Grosso – TRE/MT, para participação de um curso no 

município de Cuiabá/MT, redesigno nova assentada para o dia 27 de 

novembro de 2018 às 15h30min.

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.: 50736 Nr: 667-87.2012.811.0032

 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: Dulcelina Domingas Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com vistas ao petitório de fl.27, verifico que a parte autora pugnou a 
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suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para juntada de 

requerimento administrativo.

Pois bem. Considerando o decurso do prazo desde a realização do 

agendamento de entrevista junto ao INSS (18/04/2016), concedo à parte 

autora o prazo de 20 (vinte) dias para juntada do respectivo requerimento 

administrativo, sob pena de extinção do feito.

Com a juntada da postulação administrativa, INTIME-SE o INSS para que 

apresente contestação de mérito, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Após o transcurso do referido prazo, voltem-me os autos conclusos.

 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.: 23950 Nr: 1037-71.2009.811.0032

 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: Evanete Francisca Correa

 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.

Inicialmente, determino que o Sr. Gestor retifique a capa dos autos, a fim 

de constar numeração atualizada do processo. Sendo o caso, proceda 

com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.

Com vistas ao petitório de fl.157, verifico que a parte autora requereu a 

suspensão do feito pelo prazo de 03 (três) meses para juntada de 

requerimento administrativo.

Pois bem. Considerando o decurso do prazo desde a realização do 

agendamento de entrevista junto ao INSS (02/09/2016), concedo à parte 

autora o prazo de 20 (vinte) dias para juntada do respectivo requerimento 

administrativo, sob pena de extinção do feito.

Com a juntada da postulação administrativa, INTIME-SE IMEDIATAMENTE o 

INSS para que apresente contestação de mérito, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Após o transcurso do referido prazo, voltem-me os autos conclusos.

 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.: 28978 Nr: 1853-82.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Oliveira Amador - 

OAB:13423-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela 

autarquia federal, onde se insurge acerca da conta de liquidação do 

julgado, mediante apresentação de novos cálculos (fls.122/124).

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, dizendo se concorda com os valores apresentados pelo ora 

executado.

 Proceda o diligente gestor judicial com o correto tarjeamento dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54288 Nr: 2326-97.2013.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGPP(, JdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES 

- OAB:12588/O, CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - OAB:11468

 Vistos.

Considerando a resolução 90/2017 DP, que regulamenta o valor dos 

assistidos pela Defensoria Pública, fixo honorários no valor de 1,0 URH em 

favor da instituição Defensoria Pública.

Diante do fato do requerido não ter sido citado, porém tendo comparecido 

ao processo e à esta audiência, dou-o como citado, o qual caso queira, 

poderá apresentar a contestação por intermédio de advogado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo juntar toda documentação que entender 

necessário, saindo desde já intimado para tanto.

Decorrido o referido prazo, intime-se a parte requerente para se 

manifestar, e em seguida ao Ministério Público para parecer.

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

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86575 Nr: 1034-38.2018.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDSADL, MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno José Ricci Boaventura 

- OAB:9271/MT

 [...] Desta feita, presentes a materialidade e os indícios de autoria, e 

inocorrentes as hipóteses do art. 48 do Provimento 005/2008 CM, com 

fulcro no art. 49 do referido Provimento, INDICIO a Servidora, Sra. MARLY 

SAVASSA, a fim de verificar eventual caso de conduta inapropriada (falta 

de urbanidade) contra funcionários e/ou terceiros colaboradores 

(estagiários) do Poder Judiciário (LC 04/90, art. 143, XI).CITE-SE a 

Servidora para que ofereça defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, 

o que deverá ser cumprido pelos Membros da Comissão já nomeada pelo 

eminente Presidente do egrégio TJMT.EXPEÇA-SE o necessário à abertura 

de sindicância em desfavor da Servidora.SOLICITE-SE, ao eminente 

Desembargador Presidente do egrégio TJ/MT, nos termos do art. 75, § 1º, 

da CNGC/MT, a nomeação de 03 (três) Servidores para composição da 

Comissão Processante, tendo em vista que os Servidores deste Fórum 

poderão servir como testemunhas dos fatos que serão 

analisados.Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 61414 Nr: 1538-54.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Miguel da Costa Neto - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, 
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APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86149 Nr: 841-23.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO HOLANDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Zimbra sto.unica@tjmt.jus.brRe: Parcelamento de custas judiciais - cod 

86149 / 841-23.2018.811.0053 LUIZ CLAUDIO HOLANDA RODRIGUESDe : 

NELIEZER SILVA E COSTA FILHO Assunto : Re: Parcelamento de custas 

judiciais - cod 86149 / 841-23.2018.811.0053 LUIZ CLAUDIO HOLANDA 

RODRIGUESPara : sto unica Ter, 11 de set de 2018 10:21Anexo1 

anexoBoa Dia,Em cumprimento a solicitação em tela temos a informar que 

o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site 

do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar 

o numero do processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte 

mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia".Nesse momento o advogado ou a parte 

e m i t i r á  s u a  g u i a  e  p o d e r á  e f e t u a r  o  d e v i d o 

pagamento.Atenciosamente,Neliezer Silva e Costa FilhoControlador de 

ArrecadaçãoDepartamento de Controle e Arrecadação-DCA / TJMT Boa 

tarde, NeliezerConforme Oficio Circular 04/2018/GAB/J-Aux de 

06.03.2018, bem com artigo 468 §6º, 7º e 8º CNGC-Geral da Justiça, 

venho solicitar o encaminhamento necessário para parcelamento de 

custas judiciais dos autos supra identificado.Deferimento em anexoValor 

da Causa: R$ 15.869,72 (quinze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e 

setenta e dois centavos)Quantidade de parcelas: 06 (seis)Datas: até o dia 

10 de cada mêsAguardo respostaAlberto Dias de Araujo 

CavalcanteAnalista Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78240 Nr: 1580-64.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ARLESSON MARINHO, DMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES BAENA 

CASTILLO - OAB:13691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROXÂNIA VILELA AVALLONE 

PIRES - OAB:18947/B

 Vistos etc.

Nada a reconsiderar. Reporto-me à decisão anteriormente exarada.

CUMPRA-SE anterior decisão (Ref. 10), citando-se a parte requerida.

O constante peticionamento apenas atrapalha e tumultua o trâmite 

processual (CPC, art. 77). Se o quiser, a parte indignada deve aviar o 

remédio processual adequado ao caso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79475 Nr: 208-46.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 Vistos etc.

Colha-se o parecer do Ministério Público.

Após, venham-me os autos conclusos para análise da defesa preliminar 

apresentada.

Proceda-se o cadastro do advogado do acusado no sistema Apolo, 

dando-lhe ciência, via DJE, de que os autos se encontram nesta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78240 Nr: 1580-64.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ARLESSON MARINHO, DMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES BAENA 

CASTILLO - OAB:13691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROXÂNIA VILELA AVALLONE 

PIRES - OAB:18947/B

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE decisão anterior (Ref. 25).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78240 Nr: 1580-64.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ARLESSON MARINHO, DMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES BAENA 

CASTILLO - OAB:13691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROXÂNIA VILELA AVALLONE 

PIRES - OAB:18947/B

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios.

A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio processual 

adequado.

Em relação ao pedido de pensão ao menor, impende salientar que, caso o 

numerário não esteja sendo repassado em proveito do menor, poderá ser 

determinado pagamento em favor do embargante.

Com relação à segunda questão, o embargante não comprovou os 

requisitos para o deferimento da liminar vindicada.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

CUMPRA-SE decisão exarada na Ref. 10, citando-se a parte requerida.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78240 Nr: 1580-64.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ARLESSON MARINHO, DMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES BAENA 

CASTILLO - OAB:13691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROXÂNIA VILELA AVALLONE 

PIRES - OAB:18947/B

 Vistos etc.

Já houve prolação de decisão liminar, nos autos do Processo n.º 

1434.57.2015.811.0003 - Cód. 73712, no sentido de se se pensionar os 

requerentes menores de idade, incluindo o requerente Davi Marques 

Marinho.

Inviável, assim estender-se os efeitos da liminar anteriormente deferida.

INDEFIRO a liminar vindicada.

CITE-SE a parte requerida para apresentar a defesa que entender cabível, 

pena de revelia.

Após, DÊ-SE vistas dos autos ao MP, tendo em vista a presença de 
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menor.

Intime-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.

Por meio da decisão proferida na data de 10/09/2018 (ref. 04), foi 

indeferido o pedido de justiça gratuita.

No mesmo dia, a parte Autora acostou comprovante de renda, na intenção 

de reconsideração da decisão (ref. 06).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme já relatado, a parte Autora, inconformada com a decisão que 

indeferiu o pedido de justiça gratuita, veiculou pedido de reconsideração.

Com efeito, no tocante aos pedidos desta natureza, a Jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a despeito “da prática 

reiterada dos ‘pedidos de reconsideração’, à ausência de previsão legal 

expressa, não há como apreciá-los como sucedâneo recursal”.

Desta feita, sendo interesse da parte reformar a decisão prolatada, 

deverá ela lançar mão de recurso próprio e não de simples pedido de 

reconsideração.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Há 

um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o 

recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponde à previsão 

legal para a espécie de decisão impugnada (...)" (Humberto Theodoro 

Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, ED. Forense, 25ª edição, 1998, 

pág. 559). 2. Em que pese a prática reiterada dos "pedidos de 

reconsideração", à ausência de previsão legal expressa, não há como 

apreciá-los como sucedâneo recursal, cabendo, como cabe, à parte, 

querendo impugnar a decisão, valer-se do recurso previsto em Lei. 3. 

Pedido de reconsideração não conhecido.” (Superior Tribunal de Justiça 

STJ; RCDEsp-AgRg-EREsp 966.714; Proc. 2009/0233882-3; GO; Primeira 

Seção; Rel. Min. Hamilton Carvalhido; Julg. 24/03/2010; DJE 06/04/2010)

Diante do exposto, a despeito do consignado pelos autores no pedido de 

reconsideração, MANTENHO a decisão que indeferiu o pedido de justiça 

gratuita pelos seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87780 Nr: 1530-67.2018.811.0053

 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: DERSIANE BATISTA MARTINS, GRACIANE 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA, ALANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, NAUANE 

BATISTA DE OLIVEIRA, RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de SEBASTIÃO LEITE DA ROSA NETO, 

Espólio de ANA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável Post Mortem proposta por Dersiane Batista Martins e Outras, em 

razão do falecimento de sua genitora Ana Maria Batista de Oliveiro em 

face de Sebastião Leite da Rosa Neto.O pedido inicial foi instruído com 

documentos. Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil 

(Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 09/10/2018 às 

12:00 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIMEM-SE, os Autores, por meio da Defensoria Pública.Processe-se em 

segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Deixo de determinar o 

apensamento dos autos aos de cód. 87686, eis que não localizado no 

sistema Apolo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87779 Nr: 1529-82.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO, a antecipação de tutela requerida na 

inicial.Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 09/10/2018 às 

11:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69789 Nr: 1222-70.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA DIAS DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILZA COSTA NEPONUCENO, TEREZO 

ROMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12.162

 Vistos etc.
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Ref. 95: INTIME-SE o Executado, na pessoa de seu advogado (art. 513, 

§2º, inciso I, do CPC), para, no prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR o débito 

no valor indicado, sob pena de multa de 10% e, também, honorários 

advocatícios, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1º do 

CPC./2015.

Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer acerca da quitação do débito.

Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77693 Nr: 1389-19.2016.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Revisão de Alimentos, ajuizada por Anna Victoria 

Fernandes da Silva, rep. pela genitora Maria Tereza da Silva em face de 

Antenor Estevão da Silva, todos devidamente qualificados.

 Em ref. 57, a parte postula pela desistência da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de desistência da presente demanda requerido 

pela parte Autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

Ressalta-se que pela ausência da triangularização processual, não se 

aplica a regra constante do § 4º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Assim, mister a extinção do feito independentemente da oitiva da parte 

requerida.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida por Anna Victoria 

Fernandes da Silva, rep. pela genitora Maria Tereza da Silva em face de 

Antenor Estevão da Silva, à luz do art. 485, inc. VIII do Código de Processo 

Civil.

Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita.

 Fixo os honorários advocatícios do Advogado Dativo em 02 (duas) URH’s 

(R$ 1.793,02).

 Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68776 Nr: 598-21.2014.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO HAUSCHILD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY DOS SANTOS 

PEREIRA - OAB:6504

 Vistos etc.

Cuida-se de executivo de pena de Elpídio Hauschild, qual cumpre pena em 

regime inicial aberto.

Cálculo de pena à Ref: 75.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que o reeducando já cumpriu a pena que 

lhe fora imposta, conforme se extrai do cálculo de pena de Ref: 75.

Deste modo, mister seja decretada a extinção da punibilidade do 

reeducando.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 66, inciso II, da Lei de Execuções 

Penais, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do condenado Natanael da 

Penha Brandão.

Cumpra-se o disposto no art. 965, VI, art. 966, art. 1.453, IV e art. 1.455 

todos da CNGC-MT.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80082 Nr: 467-41.2017.811.0053

 AÇÃO: Notificação para Explicações->Interpelações->Medidas 

Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLA CHARINA LORENA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS TRINDADE, 

ARNALDO SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Vieto Machado 

Scaloppe - OAB:19531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de explicações aforado por Carla Charina Lorena de 

Souza.

Instado à manifestação, o MPE requereu a extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão o MPE. Ao que se infere, há indícios de decadência do direito 

da ação penal privada da autora, o que, por lógica, faz com que este 

pedido de explicações (antecedente à ação penal privada) perca seu 

objeto.

 Assim, ante a expressa perda de objeto da ação, mister a extinção do 

feito, sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem resolução de 

mérito, a presente demanda movida por Carla Charina Lorena de Souza, à 

luz do art. 485, inc. IV, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega em Cartório. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo, com baixa.

Dispenso as intimações.

Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79475 Nr: 208-46.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 [...] Portanto, mister o indeferimento do postulado defensivo.Assim, 

entendo que o presente caso não se encaixa nas hipóteses de absolvição 

sumária, e, assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

16 de outubro de 2018, às 14h00min.Intimem-se o MPE, o acusado, seu 

defensor e as testemunhas arroladas.Expeça-se carta precatória para as 

testemunhas de fora desta comarca.Cumpra-se, com urgência. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72616 Nr: 940-95.2015.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Araújo - 

OAB:3.654-A

 Vistos etc.

Ref. 65: DEFIRO o pedido da douta Defensora Publica para expedição de 

Ofício.

OFICIE-SE, com URGÊNCIA, à Prefeitura de Planalto da Serra/MT, para que 

proceda os descontos na folha de pagamento do Requerido, na 

porcentagem fixada em decisão de ref. 05 (30% do salário mínimo), e os 

transfira para a conta corrente da representante da menor Sra. Cristielly 

Fatima da Costa Ribeiro (Banco do Brasil, agência 3943-8, Conta corrente 

n.º 9.328-9, CPF n.º 026.982.921-05), sob pena de multa no valor fixado 

em ref. 25.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74825 Nr: 82-30.2016.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBRDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA DE SOUZA 

BARROS ZAGO - OAB:19352/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAYNA NUNES DE ARRUDA 

- OAB:17625/O OAB MT

 Vistos etc.

Ref. 43: Nada a reconsiderar. Reporto-me à decisão anteriormente 

exarada (ref. 40).

Intime-se.

Cumpra-se.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

ORTARIA Nº 047/2018-CA

A Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

REVOGAR a Portaria 045/2018-CA, datada de 24/08/2018 a qual designou 

a servidora Mayara Jenniffer Mesanini de Souza, Analista Judiciária, 

matrícula n.º 37447/TJ, para exercer a função de Gestora Judiciária 

durante as férias do Gestor Judiciário Substituto, no período de 15 de 

outubro a 03 de novembro de 2018.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça.

São José dos Quatro Marcos, 10 de agosto de 2018.

Lilian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55157 Nr: 294-64.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL TOFOLI SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERÔNIMO DE OLIVEIRA FILÓ 

- OAB:MT 24.367-0, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 Intimação do Advogado de Defesa para manifestar-se acerca do cálculo 

de Pena anexado as fls. 476 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90080 Nr: 2698-49.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RBF, ABD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº. 90080.Vistos em correição.MAITÊ BATISTA DE FREITAS, 

menor impúbere, filha de ANDRIELLY BATISTA DIAS, neste ato 

representado por ROSILENE BATISTA FERREIRA ajuíza Ação de alimentos 

em desfavor de ITAMAR FREITAS TIAGO No que concerne aos alimentos 

provisórios, tendo em vista a existência de prova pré-constituída do 

parentesco (folha nº. 11) e a necessidade presumida da parte autora em 

auferir rendimentos a título de alimentos, arbitro os alimentos provisórios 

em 55% (cinquenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, o que 

corresponde à quantia de R$ 524,70 (quinhentos e vinte e quatro reais e 

setenta centavos), a serem devidos a partir da citação, mais os 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.Designo o dia 04 de 

outubro de 2018, ao 13h00min, para realização de audiência de 

conciliação (art. 5º da Lei nº 5.478/1968). Cite-se o requerido, 

consignando que a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da 

realização da audiência agendada, na forma do disposto no § 2º do art. 5º 

e art. 9º, ambos da Lei nº 5.478/1968. Intime-se o requerido, bem como a 

parte autora, para que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, ocasião em que poderão apresentar demais 

provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968), consigno que a citação deverá 

ocorrer com antecedência máxima de 20 (vinte) dias da data em que foi 

designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334 do 

Código de Processo Civil.Faça-se consignar que o não comparecimento da 

parte autora à referida audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, assim como o fato de que a ausência do requerido determinará 

a revelia quanto à matéria de fato (art. 7º da Lei nº 

5.478/1968).Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 28 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89963 Nr: 2633-54.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LÚCIO DOS SANTOS CHIALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR - OAB:9791

 AUTOS Nº 2633-54.2018.811.0039

CÓDIGO 89963

Vistos em Correição.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo audiência INTERROGATÓRIA para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 17h30min., para realização do ato deprecado.

Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados para 

futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da designação 

da audiência.

Cite/Intime-se o acusado.

Ciência a Defesa e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89855 Nr: 2568-59.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VICENTE BERTOLIN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDOÇA - OAB:6576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89855 Nr: 2568-59.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VICENTE BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDOÇA - OAB:6576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B/MT

 AUTOS Nº 2568-59.2018.811.0039

CÓDIGO 89855

Vistos em Correição.

1. Comunique-se ao juízo deprecante acerca da distribuição desta, caso já 

não tenha o feito;

2. Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e diligências do Oficial 

de Justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita;

 3. Decorrido o prazo sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem independente de novo despacho;

4. Caso recolhido ou sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme 

deprecado, servindo a presente de mandado, devendo ser cumprida no 

prazo assinalado e, na sua ausência, em 10 (dez) dias, pelo Oficial de 

Justiça, nos moldes do artigo 372, C.N.G.C./MT;

5. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de 

origem com nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77041 Nr: 860-08.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DOMINGOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:MT 19991/O

 DELIBERAÇÕES:

Vistos em Correição.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público, sendo que DESIGNO 

AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 05 de fevereiro de 2018 às 

15h15min, devendo na ocasião serem requisitados os policiais militares 

Wanderley Campos Pereira e Aline Almeida Roseno.

Determino que seja encaminhada carta precatória à comarca de 

Cáceres/MT para que seja realizado o interrogatório do acusado Joel 

Domingos de Souza, considerando que encontra-se recolhido na cadeia 

pública desta comarca.

Tendo em vista que esta comarca não dispõe de Defensor Público, 

NOMEIO o(a) Douto(a) Advogado(a) JERONIMO DE OLIVEIRA FILÓ 

OAB/MT 24.367/O para o ato, o qual desempenhara tal múnus público, por 

força da disposição estanque do artigo 22 e seguintes do Estatuto e 

Código de Ética da ilustre OAB. Desde já, diante dos trabalhos 

desempenhados, e por força do provimento 09/2007/ CGJ/MT e levando 

em consideração o momento processual em questão arbitro a título de 

honorários advocatícios 01 (um) URH a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se certidão em favor do referido causídico, contendo o 

valor corrigido dos honorários que lhe são devidos.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Victor 

Augusto da Cruz de Oliveira, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro

 Promotor de Justiça

 Jeronimo de Oliveira Filó

Advogado Nomeado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80908 Nr: 2824-36.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Intimação dos advogados das partes, para que fique ciente da 

desiginação da pericia medica, para o dia 11 de outubro de 2018 as 13:30 

horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71722 Nr: 2024-42.2016.811.0039

 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: FAVIANO GOMES CHARUPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente da 

desiginação da pericia medica, para o dia 11 de outubro de 2018 as 13:00 

horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80196 Nr: 2405-16.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR SAMPAIO FOGASSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente da 

desiginação da pericia medica, para o dia 11 de outubro de 2018 as 11:30 

horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58909 Nr: 2334-19.2014.811.0039

 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: DANIELLI PAULINO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente da 

desiginação da pericia medica, para o dia 11 de outubro de 2018 as 11:00 
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horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56142 Nr: 1068-94.2014.811.0039

 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: MARLEIA RODRIGUES BOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente da 

desiginação da pericia medica, para o dia 11 de outubro de 2018 as 10:30 

horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20112 Nr: 277-04.2009.811.0039

 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: ECLAIR CLEUZA DA SILVA LONGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente da 

desiginação da pericia medica, para o dia 11 de outubro de 2018 as 10:00 

horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25921 Nr: 1539-18.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente da 

desiginação da pericia medica, para o dia 11 de outubro de 2018 as 09:30 

horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24192 Nr: 1819-23.2010.811.0039

 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: GUIOMAR APARECIDA DE SOUZA

 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: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente da pericia 

designado oo dia 11 de outubro de 2018 as 09:00 horas, para a realização 

da pericia médica nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25557 Nr: 1175-46.2011.811.0039

 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: ROSELINI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS LTDA - CONVÊNIO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Intimação dos advogados da partes, para que fique ciente da pericia 

designado o dia 11 de outubro de 2018 as 18:30 horas, para a realização 

da pericia médica nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54769 Nr: 2509-47.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA APARECIDA GOMES PEREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER JOSÉ BIANCHINI, PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DA SILVA RAMOS - 

OAB:23771/O, MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, GERALDO A. VITTO JUNIOR - OAB:4.838-A, JOEL 

BECKER - OAB:MT 14.071, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 Intimação dos advogados das partes, para que fique ciente da pericia 

designado o dia 11 de outubro de 2018 as 08:00 horas, para a realização 

da pericia médica nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59513 Nr: 168-77.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FLORINDO TONHOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Intimação dos advogado das partes, para que fique ciente da pericia 

designado o dia 11 de outubro de 2018 as 18:30 horas, para a realização 

da pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78005 Nr: 1308-78.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSMAR ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 

9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente da pericia 

designado o dia 11 de outubro de 2018 as 18:00 horas, para a realização 

da pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78223 Nr: 1404-93.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 
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- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente da pericia 

designado o dia 11 de outubro de 2018 as 17:30 horas, para a realização 

da pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80067 Nr: 2349-80.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEZETE FRANCISCO DOURADO

 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:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente da pericia 

designado o dia 11 de outubro de 2018 as 17:00 horas, para a realização 

da pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80758 Nr: 2733-43.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA POQUIVIQUI SABINO

 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: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente da pericia 

designado o dia 11 de outubro de 2018 as 16:30 horas, para a realização 

da pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71332 Nr: 1818-28.2016.811.0039

 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: ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente da pericia 

designado o dia 11 de outubro de 2018 as 16:00 horas, para a realização 

da pericia médica nos presentes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75512 Nr: 240-93.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente da pericia 

designado o dia 11 de outubro de 2018 as 15:30 horas, para a realização 

da pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72635 Nr: 2506-87.2016.811.0039

 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 FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 Intimação do advogado da parte autora para pericia designado o dia 11 de 

outubro de 2018 as 15:00 horas, para a realização da pericia médica nos 

presentes autos..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80334 Nr: 2480-55.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARA LINS STRAMBECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para pericia designado o dia 11 de 

outubro de 2018 as 14:00 horas, para a realização da pericia médica nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77806 Nr: 1217-85.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX EMILIANO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 Intimação do advogado da parte autora para pericia que foi designado o 

dia 11 de outubro de 2018 as 14:30 horas, para a realização da pericia 

médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80334 Nr: 2480-55.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARA LINS STRAMBECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que em atendimento a determinação judicial, foi 

designado o dia 11 de outubro de 2018 as 14:00 horas, para a realização 

da pericia médica nos presentes autos.

São José dos Quatro Marcos/MT 11/09/2018

Gilson da Silva Martins

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88889 Nr: 2018-64.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA MARIA CÉSAR MEDEIROS 
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RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CORALDINO SANCHES 

VENDRAMINI - OAB:15698-A

 AUTOS Nº 2018-64.2018.811.0039

CÓDIGO 88889

Vistos em Correição.

Defiro o petitório, deste modo redesigno audiência anteriormente aprazada 

para o dia 17 de setembro, às 16h15min., devendo a testemunha CLAUDIA 

REGINA PEREIRA ROZALES comparecer à solenidade.

Comunique-se o Juízo Deprecante quanto à data redesignada.

Intime-se a testemunha com URGÊNCIA.

Ciência a Defesa e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110285 Nr: 2233-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VIANA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Vistos etc.

Considerando que já fora encaminhado ofício solicitando a escolta da 

testemunha Vanilson, conforme se observa da ref. 63, solicite-se 

informações acerca da escolta, certificando nos autos.

No mais, cumpram-se as determinações anteriores para a realização da 

audiência designada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 82135 Nr: 1072-77.2015.811.0078

 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: MARLENE MENESES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação 

apresentada à ref. 22, no prazo de 10(dez) dias, bem como requerer o 

que entender de direito.

Após, certificado o decurso de prazo, tornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36139 Nr: 980-12.2009.811.0078

 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: ROTTA & ROTTA LTDA - ME, JAIME ANTONIO ROTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL, 

HECKE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BLIKSTEIN - 

OAB:154894, DEFENSORIA PUBLICA DE SAPEZAL - OAB:

 Certifica-se que reeenvia-se r. Decisão para publicação tendo em vista 

atualização de procuradores do pólo passsivo no istema apolo, a seguir 

transcrita: "Vistos em correição. I - Nos termos do artigo 1.010 do Código 

de Processo Civil, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias. II - Se o apelado interpuser apelação adesiva, 

intime-se o apelante para apresentar contrarrazões. III - Após, remetam-se 

os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.

Cumpra-se. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78362 Nr: 2138-29.2014.811.0078

 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: RCGdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

RECEBO o petitório de ref. 50 como cumprimento de sentença, eis que 

atendidos os requisitos legais.

Proceda com a retificação da capa dos autos e do Sistema Apolo para que 

conste como fase de Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor de R$ R$ 1.031,43 (um 

mil trinta e um reais e quarenta três centavos), com juros de mora e 

atualização conforme determinado na sentença, acrescido de custas, se 

houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC 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 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109941 Nr: 2041-87.2018.811.0078

 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: AFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/0MT, LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes em referência 29 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.
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Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado na referência 29 em todos 

os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113398 Nr: 4097-93.2018.811.0078

 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: Alessandro Henrique Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Maggi Ltda, Leo Máximo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O, Anderson Alexo - OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de indenização de danos materiais e morais propasta 

por Alessandro Henrique Silva em face de Agropecuária Maggi Ltda e Leo 

Maximo Ferreira.

Noticia em síntese que o funcionário da primeira requerida alvejou balas de 

arma de fogo o veículo do requerente, o que ocasionou inclusive a 

instauração do inquérito policial nº 57/2018/DP, anexo, pela suposta 

prática de tentativa de homicídio, em Campo Novo dos Parecis/MT.

É o relatório.

Fundamento e Decido

É o caso de declinação de competência.

Trata-se de ação de direitos pessoais e o Código de Processo Civil é claro 

quanto à delimitação de competência das unidades judiciárias:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens 

móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

Tanto os fatos ocorreram em Campo Novo dos Parecis/MT, quanto o 

endereço acostado da parte ré é de Campo Novo dos Parecis/MT.

Seja para facilitar a instrução probatória da lide, seja por ação constituir 

em direito pessoal, evidente o prejuízo de trâmite do presente processo 

nesta comarca.

Assim, DECLINO A COMPETÊNCIA para a comarca de Campo Novo dos 

Parecis/MT, nos termos do artigo 46 e artigo 8º do Código de Processo 

Civil.

Remetam-se os autos para aquela comarca.

Após, devidamente certificado, dê-se baixa na distribuição.

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.: 109995 Nr: 2066-03.2018.811.0078

 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: ANELITON APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avida Construtora e Incorporadora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. RECEBO a presente inicial por preencher os requisitos legais elencados 

no CPC/2015.

2. DESIGNE-SE audiência de conciliação consoante pauta do Conciliador, a 

realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, observando-se o 

disposto no art. 334 do CPC.

3. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência (art. 335, 

inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

 Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.

4. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que 

no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106386 Nr: 4738-18.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GARDENIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se o Senhor Gestor Judiciário se o processo foi enviado à 

Procuradoria Municipal para contestação.

Caso não o tenha sido feito, proceda-se com a máxima urgência.

Com a chegada da contestação, intime-se a parte para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

Após, efetuados todos os comandos acima, tornem os autos conclusos 

para deliberações.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93010 Nr: 1673-49.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON ALMEIDA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

RECEBO o petitório de ref. 18 como cumprimento de sentença, eis que 

atendidos os requisitos legais.

Proceda com a retificação da capa dos autos e do Sistema Apolo para que 

conste como fase de Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor de R$ 1.626,45 (um mil 

seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos),), com juros 

de mora e atualização conforme determinado na sentença, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 
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art. 523 do CPC 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 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107998 Nr: 733-16.2018.811.0078

 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: BRUNA ALEXANDRA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAS CORREIA ENGENHARIA E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Como se sabe, não é exigido estado de miséria absoluta para a 

concessão da gratuidade de justiça. Contudo, 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.O novo 

CPC, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de indeferir o pedido, 

deve-se facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de 

arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e 

despesas do processo, o que fora feito anteriormente e, da análise dos 

autos, verifico que a hipossuficiência da parte autora não restou 

comprovada.Com efeito, o autor não trouxe aos autos documentação 

suficiente para que este Juízo verificasse sua hipossuficiência, eis que 

não colacionou os documentos solicitados nos itens da determinação de 

ref. 04 quais sejam: 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.Desse modo, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita.INTIME-SE o Requerente para recolher as custas no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito nos termos do 

art. 102, parágrafo único, do Código de Processo Civil.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. ÀS providências. 

CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109777 Nr: 1931-88.2018.811.0078

 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: ANDRESON LUIZ ZATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, SLC AGRÍCOLA S/A - 

FAZENDA PLANORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 e 320 do Código de processo Civil/2015.Assim, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição 

inicial.DESIGNE-SE audiência de conciliação consoante pauta do 

Conciliador, a realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, 

observando-se o disposto no art. 334 do CPC. Cite-se e intime-se a parte 

Ré para comparecer a audiência designada. O prazo para contestação 

(de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência 

(art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109778 Nr: 1932-73.2018.811.0078

 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: DAVID LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, SLC AGRÍCOLA S/A - 

FAZENDA PLANORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20381, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 e 320 do Código de processo Civil/2015.Assim, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição 

inicial.DESIGNE-SE audiência de conciliação consoante pauta do 

Conciliador, a realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, 

observando-se o disposto no art. 334 do CPC. Cite-se e intime-se a parte 

Ré para comparecer a audiência designada. O prazo para contestação 

(de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência 

(art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108905 Nr: 1316-98.2018.811.0078

 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: SILVANO HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, SLC AGRÍCOLA S/A - 

FAZENDA PLANORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 e 320 do Código de processo Civil/2015.Assim, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição 

inicial.DESIGNE-SE audiência de conciliação consoante pauta do 

Conciliador, a realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, 
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observando-se o disposto no art. 334 do CPC. Cite-se e intime-se a parte 

Ré para comparecer a audiência designada. O prazo para contestação 

(de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência 

(art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107343 Nr: 375-51.2018.811.0078

 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: MANOEL GONZAGA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMÉRCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 e 320 do Código de processo Civil/2015.Assim, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição 

inicial.DESIGNE-SE audiência de conciliação consoante pauta do 

Conciliador, a realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, 

observando-se o disposto no art. 334 do CPC. Cite-se e intime-se a parte 

Ré para comparecer a audiência designada. O prazo para contestação 

(de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência 

(art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106888 Nr: 31-70.2018.811.0078

 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: ADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJLDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

1. Inicialmente recebo a presente inicial por preecher os requisitos legais 

elencados no CPC/2015.

2. DESIGNE-SE audiência de conciliação consoante pauta do Conciliador, a 

realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, observando-se o 

disposto no art. 334 do CPC.

3. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência (art. 335, 

inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

 Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.

4. 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.

5. Remetam-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer 

quanto à filha menor de idade.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113265 Nr: 4024-24.2018.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA DE LIMA ARRUDA - 

OAB:RO/8092, SIDINEI GONÇALVES PEREIRA - OAB:RO/8093

 (...) DEFIRO o pedido do réu e REVOGO A PRISÃO de ALEOMAYKE 

SANTANA ARAÚJO, eis que não mais subsiste o motivo que ensejou a 

segregação, bem como por não estarem presentes os requisitos 

legais.Não obstante, APLICO ao acusado as seguintes medidas cautelares 

pessoais: I – Comparecimento a todos os atos do processo;II – Obrigação 

de manter seu endereço atualizado nos autos;III – Proibição de manter 

contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive redes 

sociais e aplicativos de mensagens, mantendo uma distância mínima de 

1000 (mil) metros.Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, CONSTANDO AS 

CONDIÇÕES PRESENTES NA PRESENTE DECISÃO.No momento do 

cumprimento do alvará de soltura, ADVIRTA o réu que o descumprimento 

das medidas cautelares impostas poderá ensejar a decretação da sua 

prisão preventiva.Recolha-se o mandado de prisão do Cadastro do 

BNMP.No mais, CUMPRA-SE A DECISÃO DE REFERÊNCIA 41.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso requer, 

expedindo o necessário com as cautelas de praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112982 Nr: 3845-90.2018.811.0078

 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: SGC, IDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja: SHEYLA GONÇALVES CARDOSO.Transitada 

em Julgado, expeça-se Ofício ao Cartório de Registro Civil competente 

(Sapezal/MT), para que sejam adotadas as providências necessárias à 

averbação na certidão, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos 
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requerentes.Expeça-se o Formal de Partilha consoante item IV “d” da 

pet ição inicial .Após, cumpr idas as formal idades legais, 

ARQUIVE-SE.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106783 Nr: 4919-19.2017.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO JOSÉ WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON JOSE SCHEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANILZE LEMES DA SILVA - 

OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões.

III - Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 79227 Nr: 2474-33.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI DAL PIAZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JULIANA DA SILVA BATISTA - 

OAB:18317/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de arresto dos bens do executado consoante requerido 

na petição de ref. 46.

Com a certidão do Oficial de justiça, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Initimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 27464 Nr: 1166-74.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. ANDRADE DROGARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e reconhecendo a ocorrência da prescrição 

intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, JULGO E 

DECLARO EXTINTA a presente execução fiscal.Transitado em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.Sem custas e 

honorários.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90435 Nr: 853-30.2016.811.0078

 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): BERNARDI & PIVA LTDA ME, CLAUDIA MARIA 

PIVA , MARINO ANGELO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de suspensão por 90 dias efetuado à ref. 14 eis que da 

data do pedido até a data de hoje já transcorreu prazo superior ao 

solicitado.

Assim, intime-se o exequente via REMESSA VIRTUAL dos autos para que 

se manifeste-se no prazo de 10(dez) dias ditando os rumos da presente 

execução sob pena de arquivamento.

Intimem-se

 Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 26691 Nr: 595-06.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TRINDADE JEPPEZ 

ALBANEZ GARCIA - OAB:8687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e reconhecendo a ocorrência da prescrição 

intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, JULGO E 

DECLARO EXTINTA a presente execução fiscal.Transitado em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.Sem custas e 

honorários.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 27980 Nr: 1530-46.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ADONIAS CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA DO SENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONIDES DIAS DA LUZ - 

OAB:4490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e reconhecendo a ocorrência da prescrição 

intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, JULGO E 

DECLARO EXTINTA a presente execução fiscal.Transitado em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.Sem custas e 

honorários.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99671 Nr: 1486-07.2017.811.0078

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO NUNES DE LIMA DIAS, ELISA JOSEANE GRASS 

SCHEUER DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ENGEL 

LTDA - ME, FABIANA BORGES DA SILVA ENGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:MT/16218/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de decretação da revelia, eis que as requeridas não 

foram devidamente citadas/intimadas.

 Designe-se nova data de audiência de conciliação, nos termos da decisão 

de ref. 13.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111310 Nr: 2810-95.2018.811.0078

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARISTIDES MEDINA DA SILVA, Cpf: 

43488633268, Rg: 234738, Filiação: Não Informado e Não Informado, 

natural de Não Informado-, convivente, instrutor de trânsito, Telefone 65 9 

9940-0586. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Ação de Dissolução de União 

Estável LITIGIOSO proposta pela parte autora em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.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.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 POR EDITAL PELO PRAZO DE 

30(TRINTA) DIAS 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. 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.

Resumo da Inicial: CITAR ARISTIDES MEDINA DA SILVA

Sapezal, 10 de setembro de 2018

Rafael Mendes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 042/2017/DF

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Tabaporã/MT, no uso de suas Atribuições Legais;

CONSIDERANDO o teor do Provimento n.º 11/2017-CGJ, que dispõe sobre 

a implantação da Central de Mandados e nas Comarcas do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO a proposição do Departamento de Aprimoramento da 1ª 

Instância – DAPI-CGJ no pedido de providências 06/2015-CIA 

0061483-63.2014.811.0000, com parecer favorável pela implantação das 

Centrais de Mandados nas Comarcas de Primeira Instância;

RESOLVE:

Artigo 1º. IMPLANTAR a Central de Mandados na Comarca de 

Tabaporã/MT, vinculada à 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 de Controle de Pagamento de 

Diligências-CPD.

Artigo 2º. A Central de Mandados funcionará de acordo com a 

regulamentação elaborada pela Corregedoria-Geral da Justiça e 

observadas às normas previstas na CNGC.

Artigo 3º. Designar o servidor Marcos Antônio de Freitas, matrícula nº 

32546, Gestor Administrativo III, como responsável pela referida Central.

Parágrafo Primeiro. Nos mandados expedidos nos autos em tramitação no 

Sistema Apolo, a Secretária da Vara Única deverá efetuar o pré-cadastro 

e remete-los à central de Mandados mediante recibo em lista de carga 

padronizada pelo sistema.

Parágrafo Segundo. Nos mandados expedidos no Sistema PJe, fica 

dispensado o pré-cadastro no sistema e a manutenção de lista de carga, 

os quais serão encaminhados automaticamente à central de Mandados.

Publique–se, Comunique-se, Cumpra-se, remetendo-se cópia à 

Corregedoria Geral de Justiça.

Tabaporã - MT, 10 de Setembro de 2018. RAFAEL DEPRA PANICHELLA. 

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7949 Nr: 198-25.2007.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. M. de Melo Madeiras - Epp, Izaqueu Machado 

de Melo, Hélio Pereira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 Vistos, etc.

I – Considerando que o autor, devidamente intimado na pessoa de seu 

patrono, nada manifestou em relação ao prosseguimento do feito, 

consoante se vê às fls. 138, DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal do autor, 

para manifestação quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do feito, 

mormente requerendo o que de direito e cumprindo as providências 

descritas em decisão de fls. 136, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 485, § 1º, do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação do autor, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11731 Nr: 470-77.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Adriano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando-se que a parte exequente trouxe aos autos demonstrativo 

de débito atualizado (art. 534, caput, CPC), CITE-SE a requerida para 

pagamento, podendo impugnar a execução em 30 (trinta) dias (CPC, art. 

535).

Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, § 

3º, I, CPC).

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 9573 Nr: 437-58.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tigrão Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

IMPUGNAÇÃO de fls. 1.216/1.218, via de consequência, HOMOLOGO o 

cálculo judicial de fls. 1.219 para que passe, doravante, a embasar o 

crédito que assiste à parte impugnada Tigrão Transportes 

Ltda.4.Providências FinaisCondeno à parte impugnada Tigrão Transportes 

Ltda ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% a 

ser calculado com base no proveito econômico obtido (saldo em excesso 

objeto da impugnação), em atenção ao disposto no parágrafo 2º do artigo 

85, do Código de Processo Civil, bem como, a inteligência da Súmula 517 

do E. STJ.Decorrido o prazo recursal, certifique-se e intime-se a parte 

impugnante para requerer o que de direito para prosseguimento do feito, 

mormente juntando planilha de cálculo atualizada, isto no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Ás providências.

 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

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 297, via 

malote digital, para a Comarca de Porto dos Gauchos/MT. Código de 

rastreabilidade: 81120183650918

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11021 Nr: 647-75.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Lúcio Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Aparecido Furtado Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Rode - OAB:MT/9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO ARANTES - 

OAB:OAB/SP 67.794, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 (...) .Posto isso, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária formulado em 

petitório de fls. 890/893 e, DETERMINO o regular prosseguimento da 

presente demanda que tramita em fase de cumprimento de sentença, 

estando o exequente perseguindo a verba sucumbencial fixada na 

sentença de fls. 846/856.INTIME-SE o exequente para que, ciente da 

presente decisão, requeira o que de direito para prosseguimento do feito, 

isto no prazo de 05 (cinco) dias, mormente juntando planilha de cálculo 

atualizada.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21663 Nr: 1033-03.2013.811.0094

 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: Pajé Transportes Ltda - ME, Hildebrando José Pais dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stemac S/A Grupo de Geradores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Manfrin Benatti - 

OAB:12.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:/RS 56.888-A, Daniely Neves Lauro - OAB:24285/O, 

Fábio Korenblum - OAB:/RS 92.135-A, Jucelino Adson de Souza 

Filho - OAB:122345-MG, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 301/307-verso e, verificando que a 

sentença proferida nestes autos transitou em julgado, de acordo com a 

certidão de trânsito em julgado de fl. 288, DECIDO:

I – Proceda-se com a modificação da fase processual, para que a 

presente demanda passe, doravante, a tramitar na fase de cumprimento 

de sentença;

II – Ultimada estas providências, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015);

III – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente atualizando o débito exequendo;

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28624 Nr: 901-72.2015.811.0094

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc. Inquirida a vítima e testemunhas presentes, bem como 

procedido o depoimento pessoal do requerido, dou por encerrada a 

instrução processual. No presente feito verifico pelos depoimentos 

prestados que a situação de risco outrora encontrada não mais subsiste. 

Nestes termos, revogo a decisão que suspendeu o direito de visitas do 

requerido em fl. 10. No mais, reestabeleço o acordo firmado pelas partes 

no Código de nº 22022, sendo certo que o genitor continua com seu direito 

às visitas. Por fim, oficie-se ao CRAS para que preste serviço de 

fortalecimento de vínculo aos genitores e ao menor em caso de procura 

pelo pai ao serviço municipal. Posto isso, dor por extinto o processo sem 

julgamento de mérito, pela perda superveniente do objeto, nos termos do 

artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas. Arbitro em favor 

do causídico nomeado, Dr. Agnaldo Valdir Pires o valor de 2 URH pelos 

serviços prestados. Expeça-se certidão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28462 Nr: 1210-25.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc. Inquiridas todas as testemunhas e interrogado o acusado, 

dou por encerrada a instrução processual. Destarte, abra-se vista a 

defesa para apresentação de Memoriais Finais, no prazo de 05 (cinco) 

dias. O Ministério Público Estadual, apresentou alegações finais, em 

audiência, consoante sê denota do CD/DVD anexo. 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.: 21146 Nr: 510-88.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egmar Roque da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo procedente a pretensão 

formulada na denúncia para o fim de Condenar o acusado EGMAR ROQUE 

DA SILVA, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 306, caput, do 

Código de Trânsito Brasileiro. Condeno o acusado nas custas 

processuais, nos termos do artigo 804 do CPP. A fiança prestada servirá 

para o pagamento das custas (art. 336 CPP), sendo que, caso sobre 

valores, deverá ser utilizado para pagar eventual prestação pecuniária e 

multa. (...) Pena final. Resulta ao réu EGMAR ROQUE DA SILVA a pena 

final de 06 (seis) meses de detenção, 02 (dois) meses de suspensão de 

habilitação para dirigir veículo automotor, e 10 (dez) dias-multa. Fixo o 

valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, face à 

situação econômica do réu (art. 49, § 1º e art. 60, ambos do CP). Deve o 

valor do dia-multa ser atualizado monetariamente a partir da data do fato 

(STJ-Resp 91.264-SP, DJU de 02.03.98, p. 128). 4.2 – Regime inicial. 

Tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo como 

regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o aberto, 

determinando o cumprimento das seguintes condições (art. 115, da Lei de 

Execuções Penais): (...) . 5. DISPOSIÇÕES FINAIS. (...) , fixo em 5 URHs os 

honorários advocatícios. EXPEÇA-SE competente certidão. Após o trânsito 

em julgado, tomem-se as seguintes providências: a)Expeça-se Guia de 

Execução Penal, encaminhando-a à Vara de Execuções Penais; 

b)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no 

artigo 15, inciso III, da CF(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23290 Nr: 97-07.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizete Severo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos, etc. Preliminarmente decreto a revelia da denunciada que 

devidamente intimada, não compareceu em audiência. Inquirida as 

testemunhas presentes, dou por encerrada a instrução processual. 

Destarte, abra-se vista à defesa para que no prazo de 05 (cinco) dias 

faça a apresentação dos memoriais finais. 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.: 26683 Nr: 191-81.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc. Considerando-se a ausência do núcleo da Defensoria Pública 

nesta Comarca, nomeio o Dr. Magaiver Baesso dos Santos para exercer a 

defesa do acusado nesta solenidade. Desde já, arbitro os honorários 

advocatícios no valor de 04 (quatro) URH, conforme tabela da OAB/MT. 

Expeça-se a competente certidão. 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 os Acusados aceitados 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 os mesmos cumprir as condições 

acima impostas.

Expeça-se o necessário. Dou os presentes por intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11094 Nr: 716-10.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandra Rodrigues de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc. Preliminarmente homologo a desistência da oitiva da vítima 

Vera Lúcia. Decreto a revelia da denunciada, que mudou de endereço sem 

comunicar este Juízo. Oficie-se à comarca de deprecada para que 

providencie a devolução da carta precatória encaminhada para inquirição 

da acusada. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo improcedente a 

pretensão punitiva do Estado, para o fim de absolver o réu o ALEXANDRA 

RODRIGUES DE MORAES quanto à acusação de prática do delito do art. 

155, caput, do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 386, incisos VII, 

do Código de Processo Penal. DISPOSIÇÕES FINAIS. Comunique-se ao 

Instituto de Identificação da presente sentença absolutória, informando-lhe 

o número do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que 

deu origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC). Fixo à 

título de honorários advocatícios ao Dr. Magaiver Baesso dos Santos o 

valor de 3 URH. Expeça-se certidão de honorários. As partes desistem do 

prazo recursal, motivo pelo qual determino o arquivamento da presente 

ação penal.

 s. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25976 Nr: 918-74.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Morschheuser da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos, etc. Primeiramente, considerando que o acusado devidamente 

intimado, deixou de comparecer à presente solenidade, decreto sua 

revelia nos termos do art. 367 do CPP, passando a inquirição das 

testemunhas sem sua presença. No mais, foi inquiridas as testemunhas 

presentes, dou por encerrada a instrução processual. Destarte, abra-se 

vista a defesa para apresentação de Memoriais Finais, no prazo de 05 

(cinco) dias. O Ministério Público Estadual, apresentou alegações finais, 

em audiência, consoante sê denota do CD/DVD anexo. 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.: 27409 Nr: 620-48.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 (...) Dispositivo. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim 

de CONDENAR o réu SIDNEI ROSA na sanção do art. 14, da Lei nº 

10.826/03. Dosimetria. A individualização da pena em concreto deve 

atender o critério trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal. Da 

dosimetria. O delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é abstratamente 

punido com reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa. (...) Pena 

Final. Inexistindo outras causas e circunstâncias a incidir na espécie, cabe 

ao réu SIDNEI ROSA, em relação ao delito descrito no art. 14, caput, da Lei 

n.º 10.826/03, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, 

face à situação econômica do réu (art. 49, § 1º e art. 60, ambos do CP). 

Deve o valor do dia-multa ser atualizado monetariamente a partir da data 

do fato (STJ-Resp 91.264-SP, DJU de 02.03.98, p. 128). Regime de 

Cumprimento. Com base no art. 33, § 2º, “c”, e atendendo-se ainda aos 
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critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, considerando que o 

réu não é reincidente, estabeleço o REGIME ABERTO, desde o início, para 

a execução da pena privativa de liberdade, mediante o cumprimento das 

seguintes condições: a) as gerais mencionadas nos incisos I a IV do art. 

115 da LEP, certo de que o comparecimento a juízo deverá ser mensal. 

Substituição por Restritivas de Direitos e Sursis. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26680 Nr: 188-29.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Sousa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos, etc. (...) : “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim 

de CONDENAR o réu RAIUMUNDO SOUSA RODRIGUES nas sanções do 

art. 129, § 9º do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06. Deixo 

de condenar o réu em custas processuais, considerando que foi assistido 

por advogado dativo e o teor do artigo 3º, II, da Lei Estadual 7.603/01. 

Contudo, dou por perdida a fiança prestada para pagamento de custas. 

(...) . Portanto, fixo a pena-provisória em 01 (um) ano de detenção. 

Causas de Aumento e Diminuição. Majorantes:não há; Minorantes: não há. 

Assim, ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena, 

converto a pena-provisória em pena-definitiva de em 01 (um) ano de 

detenção. Pena Final Portanto, com fulcro no art. 68, do Código Penal, fica 

o acusado condenado à pena de 01 (um) ano de detenção. Regime de 

Cumprimento. Com base no art. 33, § 2º, “c”, e atendendo-se ainda aos 

critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, considerando que o 

réu não é reincidente, estabeleço o REGIME ABERTO, desde o início, para 

a execução da pena privativa de liberdade, mediante o cumprimento das 

seguintes condições: a) as gerais mencionadas nos incisos I a IV do art. 

115 da LEP, certo de que o comparecimento a juízo deverá ser mensal. 

Substituição por Restritivas de Direitos(...) . Fixo a título de honorários o 

valor de 7 URH, devendo-se expedir a certidão ao causídico. Cumpra-se, 

no que mais for pertinente, o Código de Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça. Cumpra a escrivania, no mais, o disposto no Código de Normas da 

douta Corregedoria-Geral de Justiça. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Às 

providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44602 Nr: 679-96.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosani Hentges Cades

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/RS 30.820

 Processo n°: 679-96.2014.811.0108 (Código nº: 44602)

EMBARGANTE: Rosani Hentges Cades

EMBARGADO: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MT

EMBARGOS À EXECUÇÃO

 VISTOS.

Acolho a manifestação do embargante às fls. 46, para retificar a decisão 

de fls. 45, determinando que o EMBARGADO seja intimado para regularizar 

sua representação processual, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 

75, inciso VIII, do CPC.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

Tapurah/MT, 11 de setembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42010 Nr: 941-80.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Decarli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CRISTINA WALTER - 

OAB:16136/O

 Processo n°: 941-80.2013.811.0108 (Código 42010)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Rodrigo Decarli

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual para 

apuração da suposta prática do delito descrito no artigo 306 da Lei nº 

9.503/97, supostamente praticado por Rodrigo Decarli.

No decorrer do procedimento foi oferecida proposta de suspensão 

condicional do processo ao acusado Rodrigo Decarli, o que foi aceita em 

audiência na data de 09/06/2015 (f.39).

Transcorrido o prazo e regularmente cumprida a proposta de suspensão 

condicional do processo, o Ministério Público opinou pela extinção da 

punibilidade (f.60).

É o singelo relatório.

 DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão a 

representante ministerial, uma vez que o acusado cumpriu regularmente 

as condições impostas, comparecendo em juízo trimestralmente, bem 

como efetuando o pagamento da prestação pecuniária de R$ 1.000,00 (mil 

reais).

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, declaro extinta a 

punibilidade do reeducando Rodrigo Decarli, devidamente qualificado nos 

autos.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

cautelas devidas.

Providências necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de julho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 10688 Nr: 300-44.2003.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSÉ CALGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS JOAO VARNIER, MARIA REGINA 

GARCIA VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 Impulsiono os autos para intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para manifestação quanto ao teor da petição a fl. 377/380, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51500 Nr: 301-72.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanir Graciola Arens, Ivanor Arens, Tapurah 

Comércio e Assessoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Joaquim Martinelli - 

OAB:PR0025430
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação no prazo de 5 dias, considerando que 

o arresto on-line restou parcialmente frutífero.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41955 Nr: 862-04.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosani Hentges Cades

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:OAB/MT 16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25588 Nr: 192-34.2011.811.0108

 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: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Chiodi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte exequente, para 

manifestação quanto à certidão negativa de citação do executado, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22650 Nr: 511-70.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE BRANDALIZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimari Da Silva Kurek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão negativa de 

citação, promovendo o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23178 Nr: 1033-97.2009.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Gilberto Diel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:OAB/SP 140500-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte embargada, por 

seu procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo 

de 15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23803 Nr: 71-40.2010.811.0108

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IZIDORO SEBASTIÃO 

BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, ANDREIA LEHNEN - OAB:10752-B, Wilson José da Silva 

Junior - OAB:MT0018593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESARIO DA SILVA 

- OAB:6781/MT

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de15 dias apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação adesivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47583 Nr: 310-68.2015.811.0108

 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: ELIANE TEREZINHA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 13516-B, Artur Denicoló - OAB:MT0018395O, Jhony 

Nicácio Clemente - OAB:MT0018294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62869 Nr: 945-44.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELITON MENDES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 945-44.2018.811.0108 (Código 62869)

Exequente: Dac Distribuidora De Alimentos Cuiabá L.T.D.A.

Executado: Heliton Mendes Braga

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Cuida-se de ação de Execução De Título Extrajudicial proposta por Dac 

Distribuidora De Alimentos Cuiabá L.T.D.A., em face de Heliton Mendes 

Braga.

Em seguida aportou aos autos o requerimento pela suspensão do curso 

processual, até que seja promovido o integral adimplemento do acordo 

(fls.30-35).

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados o interesse da parte, inexistindo óbice legal, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos (fls.30-35), nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo 

Civil/2015.

Suspendo o curso processual, até o integral adimplemento do pactuado, 

até a data de 15 de fevereiro de 2019 (data da ultima parcela), devendo a 

parte autora formalmente se manifestar, a fim de que informe sobre a 

eventual quitação do acordo homologado.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos para 

extinção.

Custas e honorários consoante pactuado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de setembro de 2018.

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60875 Nr: 2906-54.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Destarte, à míngua dos requisitos normativos autorizadores da 

concessão da medida de urgência, INDEFIRO a antecipação da obrigação 

de fazer requestada na inicial.Cite-se o requerido, para, querendo e no 

prazo legal, apresentar defesa, indicando as provas que pretende 

produzir, porque sabidamente os entes estatais não se prepararam e nem 

se organizaram para o modelo conciliatório estabelecido pelo NCPC, 

frustrando a intenção do legislador nesse particular.Defiro os benefícios 

ao Sr. Oficial de Justiça do art. 172, parágrafo 2º, do CPC.Vindo aos autos 

a contestação, dê-se vistas ao autor, se presentes algumas das matérias 

definidas nos arts. 325/327 do CPC. Caso contrário, façam-me conclusos 

para saneamento do feito.Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de setembro de 

2018.CRISTIANO DOS SANTOS FIALHOJuiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63076 Nr: 1071-94.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1071-94.2018.811.0108 (Código 63076)

Requerente: Katiane Macedo Lima

 Requerido: Joelio Silva Ferreira

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.15), e, considerando que o 

Defensor Público atua em defesa da parte requerente, nomeio para 

patrocinar a defesa técnica do requerida o(a) advogado(a) Daiane de 

Faveri Kirnev, OAB/ MT 24103/O.

Para tanto, arbitro honorários advocatícios à causídico(a) nomeado(a), o 

valor equivalente à 8 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Intime-se a causídica nomeada para apresentar a defesa do requerido no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42094 Nr: 1036-13.2013.811.0108

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FABRIS MASCARELLO, Oneida 

Massaroto Mascarelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 Impulsiono os autos para a intimação do(s) Advogado(s), da parte autora, 

quanto ao desarquivamento dos presentes autos, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41064 Nr: 1616-77.2012.811.0108

 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: EBU, JMRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRdS, DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karolina Pasko dos Santos 

Fonseca - OAB:23579/O, LILIANE RANECO - OAB:17579/O

 Impulsiono os autos para a intimação do(s) Advogado(s), Lilian Raneco, 

OAB/MT 17579 e Karolina Pasko F. Fonseca OAB/MT 23579, quanto ao 

desarquivamento dos presentes autos, para requerer o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45205 Nr: 1184-87.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4735

 Impulsiono os autos para intimação da parte embargada por seu 

procurador, para manifestação, no prazo de 05 dias, sobre os embargos 

de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2º do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000211-76.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK (EXEQUENTE)

CLAUDIO BIRCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DA FAZENDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000211-76.2018.8.11.0108. Vistos. Intime-se a parte requerida para, 

querendo, impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do artigo 535, do NCPC. Transcorrido o prazo in albis, expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor. Intime-se. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 12 de setembro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito em Sub. Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000224-75.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK (EXEQUENTE)

CLAUDIO BIRCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DA FAZENDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000224-75.2018.8.11.0108. EXEQUENTE: CLAUDIO BIRCK EXECUTADO: 

SECRETARIA DA FAZENDA Vistos. Intime-se a parte requerida para, 

querendo, impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do artigo 535, do NCPC. Transcorrido o prazo in albis, expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor. Intime-se. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 12 de setembro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito em Sub. Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1000223-90.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (ADVOGADO(A))

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000223-90.2018.8.11.0108. EXEQUENTE: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. Intime-se a parte requerida para, querendo, impugnar a 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, do 

NCPC. Transcorrido o prazo in albis, expeça-se Requisição de Pequeno 

Valor. Intime-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, 12 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito em Sub. Legal

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61457 Nr: 703-91.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO, MILENE DE AGUIAR 

TERRONE PASCOALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEODIR ZENARO, INÊS TERESINHA 

FERREIRA ZENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 167, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 15 de outubro 

2018, às 17:30horas, consignando ainda que a intimação da parte 

REQUERIDA será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59105 Nr: 952-76.2016.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Bem por isso, DEFIRO ao requerente Lidio Zeferino e a avó paterna 

Rosalinda Pereira da Rosa Martins, devidamente qualificados na exordial, a 

guarda provisória compartilhada da menor Ludymila Zeferino Martins, 

prestando-se o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, 

nos termos do art. 32 c/c art. 33, § 2º, do ECA.LAVRE-SE o termo de 

compromisso de Guarda Provisória.No mais, CERTIFIQUE-SE o transcurso 

do prazo à contestação ou se proceda à juntada, após, à parte autora 

para se manifestar em 10 (dez) dias.Empós, ao MPE.De tudo cumprido, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Terra Nova do Norte, 

05 de julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59222 Nr: 986-51.2016.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPDRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Bem por isso, DEFIRO a requerente Rosalinda Pereira da Rosa Martins 

e ao avô materno Lidio Zeferino, devidamente qualificados na exordial, a 

guarda provisória compartilhada da menor Ludymila Zeferino Martins, 

prestando-se o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, 

nos termos do art. 32 c/c art. 33, § 2º, do ECA.LAVRE-SE o termo de 

compromisso de Guarda Provisória.No mais, CERTIFIQUE-SE o transcurso 

do prazo à contestação ou se proceda à juntada, após, à parte autora 

para se manifestar em 10 (dez) dias.Empós, ao MPE.De tudo cumprido, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Terra Nova do Norte, 

05 de julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57983 Nr: 368-09.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAM, LMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RIBEIRO DOS ANJOS 

- OAB:22197

 Certifico e dou fé, nos moldes do art. 485, § 4º do CPC, que impulsiono os 

autos para intimação do requerido acerca do pedido de desistência da 

ação apresentado pelo autor às fls. 58/59, para querendo manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62506 Nr: 1278-26.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Neris de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Indústria e Comércio de Móveis e 

Eletrodoméstico LTDA, LG Electronics do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997, Fernando Rosenthal - OAB:SP 146730, Julio Cesar 

Tissiani Bonjorno - OAB:33390/PR, JUSCELINO ADSON DE SOUZA 

FILHO - OAB:122345

 Certifico e dou fé que as contestações de fls. 54/82, 84/88 e 89/93 foram 

protocoladas tempestivamente.

Em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela procedo à INTIMAÇÃO do advogado do requerente, 

para, querendo, no prazo legal, impugnar as contestações de fls. 54/82, 

84/88 e 89/93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65041 Nr: 904-73.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Terezinha 

Ribeiro da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Vila Bela 

da Santíssima Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SOARES GONÇALVES 

- OAB:13850/O

 Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar ao réu ESTADO DE 
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MATO GROSSO que cumpra com a obrigação político-constitucional a fim 

de que seja viabilizado imediatamente ao paciente o fornecimento do 

tratamento consistente na APLICAÇÃO DE TRÊS INJEÇÕES INTRAVÍTERAS 

DE ANTIANGIOGÊNICOS no olho direito da paciente, conforme prescrição 

médica, seja em hospital da rede pública ou privada, a expensas do ente 

estatal, NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS, com dispensa de 

procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem 

qualquer custo para a paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável, bem como preste o auxílio de todo o necessário para que se 

efetive a pretensão ora perseguida, inclusive quanto a eventual retorno 

médico para reavaliações.Outrossim, DETERMINO que o Município de Vila 

Bela da Santíssima Trindade forneça todos os meios para o deslocamento, 

alimentação e estadia ao requerente, bem como seu acompanhante, 

sempre que se fizer necessário, para consultas, exames e procedimentos 

médicos.Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da tutela (art. 297, CPC), 

sobretudo o bloqueio de verbas públicas.Intimem-se os requeridos para 

que cumpram a decisão no prazo consignado, bem como, na 

oportunidade, cite-os, para querendo, apresentarem defesa, no prazo 

legal. Com a defesa, vista ao requerente para impugnar no prazo legal e, 

após, conclusos para sentença.Em caso de futuro pedido de bloqueio de 

verbas públicas, deverá a parte autora instruir o pleito com 03 (três) 

orçamentos do medicamento solicitado.Intimem-se.Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59630 Nr: 49998-58.2016.811.0077

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Moura Melo, Francisco Moura Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubney Cano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBNEY CANO DE BRITO - 

OAB:18161, Ruth Aiardes - OAB:15463

 Intimar o advogado da parte requerida para participar da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 04/10/2018, às 13 horas, na sede do 

juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 2513 Nr: 257-06.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Alves, José Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koening - 

OAB:22.819 / PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 LEILÕES DESIGNADOS

1º Leilão

Dia 27/09/2018 às 14horas.

2º Leilão

Dia 11/10/2018 às 14horas.

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar os advogados das partes 

acerca das datas dos leilões acima, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65238 Nr: 1027-71.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Rodrigues Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Automaton Norte Indústria Plástica Ltda, 

Automaton Embalagens Plásticas Ltda, Martinho Faust, Wilson Ferreira 

Filho, José Evaldo Faust, Luiz Alberto Faust, Raul Eduardo Faust, Miguel 

Angelo Scotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Egydio de Souza Neves - OAB:, 

Evaldo Gusmão da Rosa - OAB:2982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Tocantins Matos - 

OAB:4.982/MT, Kleber Tocantins Matos - OAB:4982/mt

 Intimação dos advogados do requerente para, no prazo de dez (10) dias, 

efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de 

diligência a seguir transcrito:

URBANO

MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S)

Diligencias para proceder à busca no INDEA e penhora no e no RGI desta 

urbe, conforme mandado 77-7210, de código: 65238.

Urbano

 Endereços: Abos localizados na Rua Travessa do Palácio, Centro, em Vila 

Bela da SSª Trindade-MT.

VALOR DA DILIGÊNCIA: R$ 50,00 (cinquenta reais)

 Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 013/2013.

EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DISPONÍVEL NO 

SITE: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 50/2018-DF

O Doutor Adalto Quintino da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro, da 

Comarca de Vera, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Paula de Sá Pereira, mat. 32669, 

Gestora Judiciária Substituta estará afastada de suas funções nos dias 

10.09.2018 a 14.09.2018, em razão de CONVOCAÇÃO para suporte da 

versão 2.0 do Processo Judicial Eletrônico – Pje na Comarca de Sinop/MT;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR Márcio Ortiz Cortez, matrícula n. 14873, Analista 

Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto, na 

Secretaria da Vara Única, no período de 10.09.2018 a 14.09.2018.

Art. 2º - Publique-se.

 Vera-MT, 06 de setembro de 2018.

ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124072 Nr: 1859-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA, 

ANDERSON JOSE PADILHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:23089/O, MARIA CRISTINA DE SÁ PEREIRA - OAB:25351/B

 Autos nº: 1859-29.2018.811.0102

 Código n°: 124072

Vistos, etc.

Tendo em vista que os réus não aduziram qualquer impedimento ao 

aditamento da denuncia, RECEBO o aditamento de ref. 99.

No mais, analisando as respostas apresentadas (ref. 112 e 81), e tudo 

mais que dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses 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 18 DE OUTUBRO DE 2018 

ÀS 16H00MIN.

INTIMEM-SE os acusados, e o seus defensores para comparecerem à 
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audiência mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos (pág. 02, pág. 511, pág. 

e pág. 579), para comparecerem à audiência ora designada, sob as penas 

da lei. Caso necessário, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

Por outro lado, INDEFIRO o pedido de visitação ao réu no estabelecimento 

prisional (ref.112). Isso porque o direito de visitas pode ser restringido 

pelo Diretor do Estabelecimento, observando-se os critérios de 

conveniência e oportunidade do administrador, sendo que, caso o 

interessado entenda ser abusivo ou ilegal o ato administrativo, deve 

recorrer ao Juízo Corregedor do Estabelecimento ou às vias judiciais 

ordinárias cabíveis, já que a matéria extrapola os limites de cognição 

aplicáveis ao exame da presente ação penal.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 11 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124716 Nr: 2089-71.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISLEI RODRIGUES CARPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLON MIALET DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:23391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTAÇÃO da parte autora, que deverá informar no prazo de 05 (cinco) 

dias, se tem interesse na realização da audiência de conciliação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105382 Nr: 524-77.2015.811.0102

 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: EUGENIO DE MORAES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA VIEIRA DE MORAES SAMPAIO, 

ESPOLIO DE PEDRO NELIM SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline de Cássia La Serra 

Sócio - OAB:71049, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9.769, 

WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:12269/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEGATÁRIOS, AUSENTES E TERCEIROS 

INTERESSADOS NÃO REPRESENTADOS NO PRESENTE FEITO, Telefone ( ) 

-. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO, das pessoas acima mencionadas, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos acerca das primeiras 

declarações apresentadas pelo inventariante , cuja cópia segue anexa, 

podendo 1. Arguir erros, omissões e sonegação de bens. 2. Reclamar 

contra a nomeação de inventariante. 3. Contestar a qualidade de quem foi 

incluído no título de herdeiro (Art. 627, do CPC/2015)

Despacho/Decisão: Autos n°: 524-77.2015.8.11.0102Código n° 

105382Vistos em correição.Considerando que apresentadas nos autos as 

primeiras declarações, com fundamento no artigo 626 do Código de 

Processo Civil, CITE-SE para os termos do inventário e da partilha o 

cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os legatários, herdeiro incapaz ou 

ausente, a Fazenda Pública, o Ministério Público e, se houver testamento, 

também o testamenteiro, observando a diligente gestora judicial os dizeres 

do referido artigo.Concluídas referidas citações, conforme preconizado no 

artigo 627 do Código de Processo Civil, o feito aguardará em cartório e 

pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que as partes possam dizer 

sobre as primeiras declarações, sendo que a Fazenda Pública, no prazo 

de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor dos bens de raiz descritos 

nas primeiras declarações, assim o fazendo com base no seu cadastro 

imobiliário consoante artigo 629 do Código de Processo Civil.Superado os 

prazos encimado, certifique-se sobre as citações e manifestações das 

partes interessadas quanto às primeiras declarações, bem como, sobre a 

concordância ou impugnação dos valores dos bens de raiz pela Fazenda 

Pública e, então, mediante correta triagem, à conclusão para fins e tempos 

do artigo 630 do Código de Processo Civil.INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o 

necessário.Vera-MT, 16 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 10 de setembro de 2018

Marcio Ortiz Cortez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116589 Nr: 1440-43.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LOPES SEBASTIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMAR LOPES SEBASTIÃO, Filiação: 

Neusa Lopes Sebastião e Manoel Sebastião Neto, data de nascimento: 

22/09/1983, brasileiro(a), natural de Colider-MT, pedreiro, Telefone (66) 9 

9721-5725. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia OSMAR LOPES SEBASTIÃO pela praática das condutas 

capituladas nos artigos 129, § 9° do Código Penal Brasileiro, com a 

incidência da Lei 11.340/2006.

Despacho: Autos nº: 1440-43.2017.811.0102 Código n°: 116589Vistos, 

etc.A citação por edital somente pode ser concretizada quando a parte 

esgotar todos os meios possíveis para localização do acusado.É o caso 

dos autos, uma vez que realizadas tentativas de citação do denunciado no 

endereço por ele informado, as medidas restaram infrutíferas, ao passo 

que realizada buscas pelos sistemas disponíveis, a citação nos 

endereços encontrados também foi negativa, estando o réu, portanto, em 

local incerto e não sabido. Verifica-se ainda que conforme mandado do 

oficial de justiça à pág. 57, a madrasta do acusado informou que ele 

mudou para Itaúba/MT faz 08 (oito) meses, contudo, não soube declinar do 

seu endereço.Assim, DEFIRO o pedido ministerial à ref. 36, pelo que 

CITE-SE o acusado OSMAR LOPES SEBASTIÃO por edital, nos termos do 

artigo 361 do Código de Processo Penal, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Vera-MT, 24 de agosto de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 31 de agosto de 2018

Haian Cânela Silva Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105925 Nr: 692-79.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI PREZOTTO, LENOIR PREZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a 

Guia de Depósito Judicial de ref. 41 legível, uma vez que não fora possível 

realizar a vinculação do depósito ao processo, conforme malote digital 

juntado à ref. 55.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 

 
EDITAL N. 02/2018 
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL MÉDIO 
 
   
O Exmo. Doutor RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito Substituto e Diretor 
do Foro desta Comarca de Colniza/MT, no uso de suas atribuições legais, e, 
 
CONSIDERANDO a abertura do Processo Seletivo para  Estágio Curricular Remunerado para 
Nível Médio, cadastro de reserva, do Fórum da Comarca de Colniza-MT;  
 
TORNA PÚBLICA a relação dos candidatos que tiveram as inscrições deferidas, nos termos do 
Edital 01/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL 
MÉDIO, de 17 de agosto de 2018, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico n° 10319, 
disponibilizado em 17 de agosto de 2018.  

 
ENSINO MÉDIO 

 
INSCRIÇÃO CANDIDATO  

1.  JHONATAN JOSE DA SILVA 
2.  JULIANA DA SILVA MENDES 
3.  MATEUS MOURA PAIXAO 
4.  CARLOS DANIEL BENING MARQUART 
5.  CLAUDIA HORRANA SILVA BARBOSA 
6.  VITORIA BORITZA SEGLIA 
7.  CARINA PAULINA VIEIRA 
8.  RAFAELLA NUNES DE OLIVEIRA 
9.  RAFAELA ANADAO 
10.  INGRID TIFANY LORRANY PEIXOTO COLOMBO 
11.  DANDARA DOS SANTOS CORDEIRO 
12.  RAYSSA LEANDRO FERREIRA 
13.  DIEFERSON DE CASTRO LEITE 
14.  KAICK FERREIRA DA SILVA 
15.  ARIELE GERMANO DA SILVA 
16.  BRUNO CASTELAN DA SILVA 
17.  THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS 
18.  DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA 
19.  ERIKA CRISTINA SOUZA DE CARVALHO 
20.  BEATRIZ GONÇALVES MENDES 
21.  JEFFERSON RODRIGO GOMES BARBOSA 
22.  SOPHYA ROSSONI DE AMBROSIO DE CAMPOS 
23.  GEYSON DO NASCIMENTO SILVERIO 
24.  LUCAS SANTOS FREITAS 
25.  AMANDA CAROLINE LOU DE OLIVEIRA 
26.  WELITON JACOMINO MACHADO 
27.  ANA CLARA PLASTER FIGLERSKI 
28.  WELLINGTON DA SILVA CAMPOS 
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29.  STHEFANY DE OLIVEIRA SILVA 
30.  SAMARA CASTRO DO NASCIMENTO 
31.  DAIANE DUTRA DE FREITAS 
32.  GLEICI KELLY MASCENTE VAZ 
33.  LEANDRO QUINTINO VAZ 
34.  CARLOS DANIEL OLIVEIRRA DE MORAIS 
35.  JEFFELY AMORIM SOARES 
36.  BEATRIZ ZAMARIAN CESAR 
37.  VITORIA DANIELI SANTOS DE OLIVEIRA 
38.  KICILA RAEDILA DA SILVA MONTEIRO 
39.  MARCOS ANANIAS FERREIRA SANTOS 
40.  ROLIVER SANTOS BARBOSA SILVA 
41.  ALISSON RICLER COSTA SAQUETTA JUNIOR 
42.  WILLIAN RODRIGUES TEIXEIRA 
43.  LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS 
44.  VENI ZERO CARNAUBA 
45.  LAIS TAINARA DE OLIVEIRA BARBOZA 
46.  CINGLIDY RODRIGUES EPIFANIO 
47.  ANDRESSA ALVES DOS SANTOS 
48.  GEDEON GOMES DE OLIVEIRA 
49.  NATHIELY CHEFRE MATTES 
50.  THAINARA RONCAGLIA RIBEIRO 
51.  JOSLAINE FAGUNDES DA SILVA 
52.  SINDIELY SILVA LIMA 
53.  MARIA ISABELA DA SILVA MIRANDA 
54.  DANIELLE MARTINS GOULARTE 
55.  MARIA ISABEL FERREIRA CARVALHO 
56.  RAINARA CARVALHO SILVA 
57.  LUIZ GUILHERME SCHROEDER CORREA 
58.  GRACIELY DE OLIVEIRA SANTOS 
59.  GABRIELLY EDUARDA DUARTE DE SOUZA 
60.  LUAN BATISTA SOARES 
61.  GLEICE KEUREM DUTRA GOMES 
62.  ANDRESSA DE OLIVEIRA SANTOS 
63.  ANGELICA MORAES NOVAES 
64.  BRUNO HENRIQUE MARTINS 
65.  GUILHERME VINICIUS DE SOUZA ALVES 
66.  GISLENE DIAS DOS SANTOS 
67.  ANDERSON RODRIGUES BARBOSA 
68.  KALYANE VIEIRA ABRAMOVSKI 
69.  VANESSA DA SILVA 
70.  CELINE MARIA CRUZ FERMINO 
71.  DEBORA KAROLINE SANTOS DA SILVA 
72.  HEMERSON MUNIZ SOARES DE SOUZA 
73.  WESLLEY OLIVEIRA CAMPOS 
74.  GABRIELA RUDES MARTINS 
75.  THAIS NARLOCH ABREU BIANCHIN 
76.  EDIONE NIMER ELLER 
77.  IAN LOPES DE OLIVEIRA 
78.  CAROLINI MENDES DORNELLO 
79.  EMILY TEODORO RODRIGUES 
80.  DENISE CAROLINE DA SILVA 
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81.  GEISLA ERICA DE SOUZA PEREIRA 
82.  GUIBSON EVANGELISTA CARDOSO 
83.  DANIELLY PEER MARTINS 
84.  IRLAN GELTON TEIXEIRA DA SILVA 
85.  LETÍCIA EDUARDO DE LIMA 
86.  CLEANE CRUZ SOUZA 
87.  WALACE DA SILVA CAMPOS 
88.  KETELLY MUNIK DE OLIVEIRA POLTRONIERI 
89.  LOHAYNE DA SILVA MARCAO 
90.  NATIELI DA SILVA DO NASCIMENTO 
91.  LAURA REGINA ALBANEZE WELTER 
92.  KETYLLEM LORRAINE SOUZA DE OLIVEIRA 
93.  DAIANY RODRIGUES LOPES 
94.  NATHALIA RODRIGUES GOMIDES 
95.  RAFAEL DIONE GUDE GERMANO 
96.  MATTEUS DE MORAES SIMAO DUTRA 

97.  ANDRIELY NICACIO ABREU DE SOUZA 

98.  VALDINEI DE SOUZA PEREIRA 

99.  JOAO MARCOS REIS MORAES 

 
Colniza/MT, 12 de setembro de 2018. 

 
 

 
RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 

EDITAL N. 05/2017-DF. 
 
O Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Colniza/MT, Dr. 
Ricardo Frazon Menegucci, no uso de suas atribuições legais, e, 

 
Considerando o disposto no Provimento n. 16/2016/CM de 27/07/2016, bem como Pedido de 
Abertura de Processo Seletivo n° 24/2018 – CIA 0076702-77.2018.8.11.0000, torna público, para 
ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas 
físicas na área de Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.  
 
1. DO OBJETO 
  
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas físicas para atuar nas áreas de 
Psicologia para atendimento dos servidores da  Comarca de Colniza/MT, conforme o quadro do 
Anexo V.  
1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da Comissão 
de Apoio ao Processo Seletivo. 
1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos servidores Mayara Adriano, 
Gestora Geral de 1° Entrância, matrícula 32588, Gustavo Teodoro de Souza, Gestor Administrativo 
3, Matrícula 32712, sob presidência do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Colniza. 
  
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:  
 
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:  
a) divulgação do edital;  
b) inscrição dos interessados;  
c) análise da documentação e do currículo;  
d) divulgação dos interessados habilitados;  
  
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no endereço Avenida Tarumã, s/nº, bairro 
Centro, no período de 24/09/2018 a 28/09/2018, dás 13h00min às 19h00m, na Central de 
Administração do Foro da Comarca de Colniza/MT, considerando-se com extemporânea e sem 
validade qualquer inscrição feita fora desse período.  
3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de Colniza/MT, para o 
credenciamento de profissionais,  o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento 
incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 
informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO  
 
4.1. Os requisitos para o credenciamento de Psicólogo de que trata o Provimento n. 16/2016/CM:  
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I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;  
II. Ser maior de 21 (vinte e um) anos;  
III. Não possuir antecedentes criminais;  
IV. Ser bacharel em Psicologia, conforme a vaga pleiteada, por instituição devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional na respectiva área profissional.  
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
 
5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na Central de Administração da Comarca de 
Colniza/MT, deverá estar instruído com as seguintes peças:  
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;  
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal;  
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior (Psicologia);  
V - cópia autenticada dos títulos e documentos em relação á área profissional que venham a ser 
apresentados para cumprimento do que dispõe o art. 7° do Provimento 16/2017/CM;  
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do candidato;  
VII - atestado de sanidade física e mental;  
VIII - declaração de parentesco (Anexo IV);  
IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste Edital 
e no Provimento n. 16/2016/CM (Anexo III);  
X - duas fotografias 3x4 recentes.  
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de currículo, 
efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, sendo a nota composta da seguinte forma:  
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não podendo 
exceder o total de 2 (dois) pontos.  
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada ano de 
exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos.  
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.  
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de graduação 
requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte:  
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, são 
atribuídos 3 (três) pontos;  
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que seja na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 2 (dois) pontos;  
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto;  
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na área 
específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto;  
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto, uma única vez.  
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6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 
previstos.  
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste Edital.  
6.2 Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos será priorizado aquele que tiver: 
a) Maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei n. 10.741/2003; 
b) Maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-Lei n. 
3.689/41, Código de Processo Penal;  
c) Maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 6.1.2; 
d) Maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 neste Edital. 
6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições gerais e 
particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 
impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse sentido.  
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem plenamente as 
exigências deste edital e do Provimento n. 16/2016/CM.  
 
7. DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA 
 
7.1. Profissional credenciado será remunerado por abono variável, de cunho puramente 
indenizatório, por suas atuações em favor do Estado, sem prejuízo das demais atividades próprias do 
exercício da função, observando o teto máximo de cada categoria, tudo em conformidade com o 
Provimento 016/2016/CM.  
7.2. Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento dos profissionais. 
7.3 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês de referência, não permitida à 
cumulação, quando se tenha ultrapassado o teto máximo.  
 
8. DO CREDENCIAMENTO  
 
8.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 
Provimento n. 16/2016/CM.  
8.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período.  
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
9.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas pelo 
Provimento n. 16/2016/CM.  
9.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.  
 

 
Colniza/MT, 12 de setembro de 2018. 

 
Ricardo Frazon Menegucci  
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro  
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO SUBSTITUTO DA 
VARA/DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLNIZA/MT. 

 
  
  
 ________________________________________________________________________________ 
(nome do interessado), nacionalidade, portador do CPF n.____________e RG n.______________, 

residente e domiciliado 

_____________________________________________________________________, vem requerer 

a sua inscrição para o credenciamento de _______________________________________________ 

(indicar a especialidade do serviço e unidade jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, para 

tanto, os documentos exigidos no artigo 4º do Provimento n. 16/2016/CM. Declaro, outrossim, e sob 

as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras.  

  
 

____________, ___ de _____________de 2018  
  
  
 
 
 

_______________________________ 
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ANEXO II 
  

FICHA CADASTRAL 
 

  
Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição.  
 
DADOS PESSOAIS  
Nome:  
Data de Nascimento:  
RG:  
Órgão Expedidor do RG:  
CPF:  
Sexo: ( )F ( )M  
Título de Eleitor:  
Zona Eleitoral:  
Seção Eleitoral:  
Estado Civil:  
Profissão:  
N. do Registro no Conselho Regional:  
Registro na Previdência Social:  
PIS/PASEP:  
Filiação  
Pai:  
Mãe:  
Endereço Residencial:  
E-mail:  
Telefone Residencial:  
Telefone Comercial:  
  
FORMAÇÃO ESCOLAR  
Nome da entidade em que concluiu o curso superior:  
Curso:  
Data de Conclusão:  
Cidade:  
UF:  
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
________________________________________________________________________________ 

(nome do interessado), nacionalidade, portador do CPF n.____________e RG n.______________, 

declaro que tomei conhecimento do inteiro teor do Edital n. _____/_____ /_____ e do Provimento n. 

16/2016/CM, relativo ao processo de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na 

área de psicologia para prestação de serviços Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, e que 

concordo com as regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim 

fornecidas.  

  
Colniza-MT, ____ de _____________de 2018. 

  
 
 
 

_______________________________ 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
 
 

NOME DO CANDIDATO(A):  
CPF:  
RG:  
CÔNJUGE:   
PAI:  
MÃE:  
  
COMARCA A SER CREDENCIADO(A): COLNIZA/MT 
   
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU 
POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU 
SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO 
NO PODER JUDICIÁRIO?  
  
( ) SIM  
( ) NÃO  
  
NOME DO PARENTE: 
CARGO: 
RELAÇÃO DE PARENTESCO: 
SETOR:  
  
   
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE 
PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO À SÚMULA VINCULANTE N. 
13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E RESOLUÇÃO N. 07/2005, DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, e SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A 
PRESENTE DECLARAÇÃO.  
  
_______________, ___ de _____________de 2018. 
  

 
_______________________________ 
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ANEXO V 
 

 
 

QUADRO DE VAGAS 
 
 

COMARCA DE COLNIZA-MT 
PROFISSIONAL CREDENCIADO  VAGAS  
Psicólogo(a) 01 
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